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 ۱ ۱ يج 7

 ما
 یبحاصن فک مالا ام لازم ام تتم ےک واہ دایزےس لا

 نصب اس اب ےک م الس اردا ارت رم السا ںیہ ب ولس ادع ںیہ 7
 بن ےہ ی تہ کت یف یکن لا ای رو کل وا لاد ےناج
 ایالات اکاننید ادنه دال یاس کت عمو “ے ہری مالا 2

 رب وصت ی کت امی کل اروا تقیخح یکم السا ںی ںی نئ[ او تا
 ارم ےک فیصد توخو یاب تر الع. ےس نطفہ عرب اس ےک باتو باپ
 الا تئاس ےک لو روا یل یگ ےس کریم ت سن رفتم
 یاب اد ایقب ےب لاو ےک اہ ناپ قات ےس لاردا لوو لہ تلف ےک ایت
 سا ںی باک اه ایل ام اس یز مراد یہ کدو کوی طغر وا

 بس لار خرد و جابر گم ڈو اکہ لا
 با کر ورموز نامت ےس ناروا تیل رش السا ۷ت ادا ریئاطع باک
 مزار اشد کلر و لا ےک ید سد تیک نخ
 ما اہ فد مما و ٹداحا ۶یک داخ کب کدو ےہ حاضو
 کادو ربا واف ان کت ہہ علل نو ہملربے نے ریتارافاے

 0 ےل ےب تام ادوات اھو کے س د اا ےس ل امت

 ` ناتسدارھو یٹرملاڈنو سال اک اعافسا
 کورن ظار وس وا



 تورا بالا کل اف اوز ےڑ یکے رپ
 نتو لر لی اف ہما تا السا ناعم ےک بولسا سا مع
 نو ئاو لکا رفت 0 با ورد را 0
 و صوت بد یاب یا نور ای
 ۔ےا لاک سیب شابک نوا هو روا ے اجار تی روپ ےن اس لا
 ون و 7

 سست ترا مارا ےہا ھر تاعوضوم الا ےک تمہ س ایک
 ؟ بم ساز شیک اه ادکلن ج کتب ایکڑ تت او و

 ۱ ۔ےہ دب گپ رز هل کت عمه
 ۔ےکاہ ایک ونقل اکی نسل میزنی ۱

 یں دے اے ایل رک یف اے نام اج لک ےس ےن یی شان
 جیغ اد کاتا لب نان مالسا کت با ےن یکایک
 لا اگ اوا ےن چیک اسیر اون لس اروا
 شاهی درک

 “ناک یر یک اک اکو ض ۶ ھ۳



۹ 

 ہد یر ور وس 0 770
 نا 2 در او 41 اس پچ ہک داخل

 چ شارا چرا ساید تی توکار ےن کند تب ںیم
 ۱ تاک یہ

 نما یی ایج ے مروہ الی املا ایاروا

 بپا ک یم کر لت رت روب ساب ےس اہ ےس شیپ رکا ان بو
 ۱ بقای لپ آه نا امت امید تاروزروا

 اتو تنا ےک ین ےن اج ی اکو یخ و
 زارنا نر وا عاد تس اک گے وک و ےنپا اب ج کے یک زارنا با

 ےک لا ہد وے نال اسی ے اس لر وشت انش ناصو قنات رک یں یز ںیہ

 اے اک طنا دولل رو هریدول ابو نورروا قادر کن

 لن تذ فو این یکے لیپ ےس ےس نوک یز ارنا رہ الس اگ وے

 ےل ایس لوے رود یہ اروا os رر ان غاغا امت

 د نا صدر مد دخ اس ےک ادا او مرو ہد بانکی اکر اتا ےن لو
 ےک لرب گل ام کام

 سج ںی ناچ ر ط او کوے کت اب معا ت روزت ا
 لم ےک راوساوج لاو وز تاتو که درداوہ 7 الغ ایمن این اےس

 ںیہ قاب لالد ےک تعاباورام ا ےروپے

0 
 ۰ می 1 ۰ ہا ۴

 ایان ےک لزا کیا وتو مر سخی ع شورا
 رس ۶ : 7 ۱ ۲

 لصا راسا اں اکے ام یاب الی( یار ماما نص مر “را ول
 رام کوه 7 رک

 وارا شک ات اورو ۳ اےک جام
 یکی



۰ 

 ےس رایخود رک تاجر وری هرکه اس ےک خس
 ۔ ےئاج اين ترک اص

 ما ناس ےک ایزو قا نرو یاد یاهو کج کاوه ف کل ڈال
 نکرد ورف را نایب کس نا

 7 ۔ے تربت افق ف اعاک طلای نا
 رو ناروا ںی ےک ات ےک اس ےک ںی اک شیر

 ۱ ۱ ؟ سرکوب

 ری تری لاد اب یح ه ورک ہی ایک 7 مینا 2 ۱

 ےل ےس ںولوہپ یب ےہ ھئا د دن اع طا کا ںیہ سلس ساروا ےہ دایک یہ
 وا اکے ی رو نا تل ے لو نبوت ر تہ مو یاس

 ہدرپےس ناس ےک لوک اکا یک ۳ اے مابا سیا
 نباش یاس اگر در لایا تقیتحک برش شوک اب
 تر ر اتصال هک ین
 ۔ےہای درک داغ ےہ مالک وہ کارها لات

 قسوتلا لو هاو

 لازم







7 
 ایا

 ےس کتا ایڈ پ آنی اس لورص ود وچ کی نا
 رگ گز اسلا دا اقا رنک دور ےک ول زغال ےہ نانع
 ےک اج ار السلم ایک ا باس ےک لا ات ناروا ےہ یر کلر
 رایی( تاپا سکو اڈہ ےسراگورورپ یے نا نکا
 هیت جال نا

 .عب قا عج نارذ تاب ناک

 ؟ حب تشی قم عرف کیا رکے ابلاطمایکاک ےک
 ترش ای نامر ےک لز لارو الات 9 لے ابا و

 مایل لب سراسر ےس ےرکبہاٰم ےراس ی یک

 سیما روا اکے ہر ےن وہ رادومک نس یم ںوف املی لوس ماد

 .يایرقالناب

 هه ورک ترک مس کده ایس کت رفع چک ےن سا
 ۲ ایی تالا لکا ایر

 ںی لو رپ ےہ الت لک یم اح ری
 رد اک تاہم ما ےک شی الو بس مود تراک



۳ 
 2 35 ردا دا زر پ اومد رخت ےن یکن قرب تدع د ید کس ادا رم ا 7 ےن یک سران کم هفده نکا گید بسه یو نا ما

 0 م 7 ر

 گا روا ییا یھی کیا هاچ ار نایب یک لوما
 ارام لرد سموم ںیئا ون سن گاو
 بیس شنا نیلا نی لر
 اتکرامر کلر این ین
 تشیع د لست جنوبی
 هرس الو نی دنا ارميا

 ار لو یو لاو وار و نیو می ےس ات
LOS CY 

 وکر اکو کر ایکو یو اوکی
 ۔ولاو فیلم ا یب ی اروا

 (۱۳ - یروٹلاز هذ ۔ ےکئتد
 اتشلع لزناام و هتلاباتما لق رن ری رم ۳ ا 2
 لاسو ھارا لع لز ناام 7 تی و صر

 ۳ مد ھی یم و رپ وک و
 طابتتسالاو وقهر یاحسا و

 نو هینلاو یسمو وسوسو امو ا با ۵ | مو اک مس ام رم رپ و ےہ

 دھن یر رم ےک نا یز
 ر حا نیب برف مچیرنم
 (ہع تر ناز _نومینم نحن ہدرظق رف: قد حےہ

 122ھ۶۴
 ناو او میرا اراک ردا رپ
 الم رر واری ر الدا کن اروا ولو

 ے ناوک ں وہاب سروا روا یو

 وک ی 19 ۔ےس فط کر اوور

 یا ارے کا ددا ےس یی

 -ترطن براین کت رویہ اسم ری

 ل ۔ ےہ اند اکر سا ںیہ تر .الا ای
 ناو يا یک کس انا تظفر دا

 نقی رال ی را تحال گن ام رز یا روا مت ہد وجو“
 کوکی

 4 اصلا تحکر تے الر وای دا سیا تاتو
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 از وز تالایعنےک ناروا لو ےک نظام

 روا ںولو ےک عارف مج ںیہ ےن ورد راک اےس ند کی کے کر نقی

 ۔ے وہ یور ہار دبیر نا
 ایراد لک درک ورد گزار

 ند یت کان یا طی امت ستم ورک ساون
 1 کریک ا دادید تا دایک ر ای ےن تافارخو م ادا روا تساشماونوک

 دا لک اتام نو ی لنک دای لا کی رادو نح

 : ےہ ات ایف اشا ہد ےس

 -< 1 رای دی تهی مت
 یوم ار ےک تط کیا 2۶2

 مر رام ہو ما
 ا اهتلعشسانلا طخ سما هللا
 س رخ س رپ رس ۳

 للا تللد ہللا یدحب لي كب نسدلا کند هللا یلخ دلت دن

 (۳۰ - عیرل)

 اپ تتر تن راد رای
 مک ان اید یہ کالے

 ےب ناھ ںیم بد
0020 

 ےس جی ا نوے طنین اک ا ایر کے تابلعاج مالعا
 ازت ےی سا نا یو تر ےس وہر د اہل یک اربارہ چ ےاچ اکر خوف
 توکیو نەدا رپ 7 ان قو س_نلارک نبات اور روا

 وتو اس قاب ح کار وو کاک رضا اک اگے اج انب
 لیلی ےنل انا ےسا یہ بسی

 لاو رگ افکت رطف عل ےک ت آل او تر طن لایک
 ےہ اتام ل زانی

 ریس نوت نیک در تر اینم
 لوے رک ما 7 اکر افر دا ور



۱ 
 تی سنو ا ےن لوھ لاج بٹ ںیم بزحطاعبتب اؤاکی ختم اش 3 ۰ 7 7 ام سم سه فا رہ 2 مو رل

 LES ے تسب ںی ناروا لاو ۲-۱۳۲ (درلاد نیر ْمِمْيَسَلاعَب
 ۔ے کمو کا ےہ یے لاک

 گم قلع تان گز
 ےۓیار وا ے قر کد ےک اد شی لر ےک لع نار نانا حط سج

 ی ید افسرده یادم جو؛ترطف حطایما۔ےہ ترک نارصت یم اک ۱
 لت اس نانا یل ا اوج ےہ کا اتم اشک راد هد نا ےل یا 7 مس و ےن ای تا راسبدیسردا بلک ام
 ۔ںیہ ارتب ےک تان یک
 ےرک لات فط گرا مایا ق کردا .هشدا 6۱ هَكجَم مینو

 ۔ےہ تطگي امان کرد ایل دار رکا نا نیوشا
 سرو اک سا گیر 2 هم ۶ را سه 9 ساروا مم مَا مم 7 رشا نک

 او مبادا اہ اک 1
 تاک تط (۱۲۵ عاشاز

 ؟ اد ےن پآ
 _ کب وضم فتح کل اس باس لا کت عذر ید مک ارت یی و ۱ ِ ی ۳
 - بهم کش یکم به ےق ال فر فی ےک تم رج
 نارصتو ربات گل بت لب ےک تضل اف کل اوز ےک یی ےس ۓ ی ا ا

 یرورب مک کت طن انار یا م السا نی اک روا عکس ال فی نکی ےک
 ۔ے یہ اس کد دلبر ا ريز ےک وی اترکه د تاو

 ۔ زیا کام مز اوس رپ کرم در ہروا هولناک نحوه ۵ 2 روو ص ویر ر ےک و و ےس رے



 دوو پس

 7 صو ور ے لالا. ہی دوط عاد س مالا
 ۔ےرو نفس اسے لا نامی پا ادا ما اتر دان

 سریع رخ یب بی لو یرا سی کک
 ےک ما ضاور وع ے روپ ات اس وا ںی کل گا کت قی
 ۱ تب د ار او

 یک لات ار یا ےس دہ ےترکو تشب رو یا
 o نکس وب تالاثحا راج

 ابا واضح لوح کرام ہد ےہ اپ ٤ د۶ اد ا
 دایر تاجر نیز سم اخ ےس انو اردام لیوا عسل
 را پیک ہلیری 21 رت لول ان تپ سود 2ر ےن ور اور
 ای مس ناب هر ۱ ےک لات اا
 ےس

 سل نگو 2ر روا | تو وو رود وج ےس مع مت کیا ا و ۲
 هاش زد کس اما هی یک لاا
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 ۱ روا ادراک فا اب وا پاپ اب بلط ماکت نام وک ارد
 راس ےک اند !راریوراد کس سو يا اند رر امس وک ود اش ماتا
 ۔ےہب لود لاور نت
 کے ناک لوت کی سارق کانی ےس هرام مزن انو کے ۔۳
 سا( ے ار ابی ان او ہدام کے پہ ر ابهر مک یک و لک
 دیو وس ی اے کا ایا دعا 0ھ

 سپس انتی لا ابا اوو سول یم ولت ؛ےراوخد ت 2 ۱
LS۔ےا انت و کی لودر لاو ےناج وہ ےس دھر دارم  

 روا ارگ رس ایکروکت ر اعرارجاش کیلا
 رواتش یے ایکس رک وضع ت 7 یے اے زل سیردت
 ۱ ۔ےاجادرکب وس اش کویر

Jzےس مت پس 1 ارب وصال اکے او ےن دہ مد  
 21 11 گرد تک لا اکے سر ہا پس
 تور ل لو ا تکا سرخ اج درک وضعتافص کراس
 ہو کے اج ایک رد ا ایڈ ٹی لز ےک یاس ےب تط کا باسی
 ۱ بي ترکی کاتر ید رکاب

 ____ ے ےک گا لو وا کے یک وپج لش نانا
 تم وے ید مان ای ایا اک قوم ناک سس _ ںیہ ید کام
 9 اج یک یب وسن فط کیا دام یوم یکی ضو

 قے وہ ملي تسب فا ید چد که دال دار
 ۔ووو اک اقرلا ےب ہدروا بل اپ یب لاتا او ا

 اسد ےس تر د عاد کم قل یلاتحا لخگریروا ۱
 ۔ ےب لال ہدایز ےس بسے ار7 او لوٹ ںیم



 | پاب ےس دم کپ اب ایان ناگ کاب نیتج سیہ ٹک JIC نش کے نال د نی کر پا کا کدہ تاب نزو هک رب ۸ ۔ رے ر
 نوک f یکن نج یف وکےح اا اروا ها اتے یر لتا تل
 ودر ناک

 ںی ای
 مہیوحیق مرد مشم هللا ل £ دوو ھد ےک عم را 4
 - نوع

 (۹۱  ءاحنالاد
 یہ یم ہے ےہ ا
 تا قدن حریر
 نسل دیر هل ریس لک !ہےئ ام رب 2 ے مار نر م و

 خس دل نچ مش نی نم و را وہ د
 4یو رن هست متلو اوس دم وہ عر ارم عش نیه رام نہ ومالس ۳ ۳ د 4 2 ۹ ما رک

 راه لاو مما لج و مے رد کٹ ےہ ر دقرکے ےس
 _نوزکشن ام دلنلق ۶ تيفال ا
 (٥۔ہ۔ ه دحسلاز

 نیر یار ھچک ریا کودک
 زرت ےس یک سالو زاب یو
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 ےس ام اتوا ہر رپ باب
 ایزو مس رداتسدب الو
 زا سا ناب انب

 ماوس ت دلت کیا

 رب کد
O,حدر اردن اے  

 سگ اے ید نا مرداد گر
 ری رک ک یوکم قت ید یک دا هد

 وے
 نار اوکںوگولوج بیک ابو ےس تک ا
 ۔ںی اہے فتح

 بس ازدا یا لاد ےن ویت رگ ورات ےک لد روا لینا یل
 جانی اروا ے ا هارد گواه هو لس اتکا و نانا صمام
 ٍ سورن



۲ ۰ : 

 اس )نا لات تیر کر کارا هالا ك اذاروا
 ہد ٦

 ۳۹ نٹ سم ںانات کتب ںی ا تی ومل تیا ض نالاژک
 نیامد جر و ١۔ے ےک لولاو ۔نورِصتالْما مکیفلا و ھے و ۰ صر رک ےہ ےہ ر٦ رد ورم

 ۔اتٹ کد جد (۲۱ 2۳۰ تایراذلاژ

 و اٹل تا کیا اور یر ادر ںارف اک اف کے ات اج ایک
 9 عرف بک نالی رود رود ںیم فا بیگ کلا

 من تی کرا ع و !عامسآے ا”
 ۔ے میو الب ؛ ےہ ے وہ ےاھڑ کر کی
 ۔ےہاکڑبتببنقیود بسیجی
 ںیہ یز بجا کتب لکه ےک لاد ےک ب سدا
 مات ےک ےنںوب ی نوت سر ایه کاک عام ںیم اک
 ات لب ےک نو لای گود سا ےہاھر
 م امید ےب اھکر مان ےن ترف کہ اوایل رضای

 ےہ اد لوگ ناطے ےزادنا ےن هد روا ےہالاو ترق

 ۔ےہالاد ی مس یاہو تگ یڑ یار ںی ےن ات م
 ند 1 بم هو سام مرلث انے رپ ت اظ کا ردا

 ۱ و
 ؟ تب اپ حولط ےس ترم سکا اہ ںیم اک عنامسآےا
 ؟۔ےبات/گے یش اسیا لک
 ؛ےلتوڈ رک

 ٤ عبس اما لایک ع ےک نٹ در دا

 کا ےہ ناس کانکس لاج لیا اک
 ٠ ؟ےایلئابنصارآ

a 



۳۲ 

 ؟ پاک کن
O٦ ںیم ےک ماند ےب اناج  

 یو تم یکس وا ے اہ درک کد ایر ےک جوق اجساد هد ےس گپ

 ۔ هبدلاود لاو اه

 اے اب الی طرد اے تلور کی یلدا
 O E بہ ےک لور نالا عیب

 یر زدن ےک رات کاکو باک کپ آے یا کی دات کس وہ
 ےس یرڑوھچ و لو ےس زاوا ار زاونلو لوک و قرچک
 روش را تبادل نثر کس نوسان

 رخ ییا ل و اکبر از سس یک احا تین دا ایڈ یہا لک
 ۔ےہاھے اگ

 اه شلاق کش ےہ ٭
 ےب ایک نام اینکر مانا مے مکه انکے سر دن اتا یا پا
 نمیاد هه تارا دم کاتا
 را جوک بیاد لس اپ
 ا رک یک گناہ ات ایمان هم اشردا اگے اوہ
 رو نر یکے زا ولو ےک ا وی لہ یے تنج ی

 ا شمارے پر کی ید وک( لو ارم ولج ایر درو کس تست
 اس را لو اک را ےک اج وہ تم فط کت لخت یکرتد رو انے

 ۱ رای اش ےب
 .هبساکیو لگو ا سال 00 اس یہ اداری یا پا

 ےگ سا دو قو لیک نو اکے کد بسا ۱ ایر ھا
 نر فخر یا تم نج گلاب ےہ



r 
 ان بیگی بو دام یکن اغوطے وہ تاب ال
 باب اف کلا حر یز اج ںیم ےگ مر دن سو ناشی
 لو هک آپ کل ےن عفت دہ صبا کس توک ےس فال
 71 تان ےک نان کک یا ۔ےہاررکدایرفد آے راگور دریا
 ۔ںی تما ایی تخاس پرگل اہ ور ااا لاج ا

۱ ۱ E شی 
 مک بل راس کل وز خدای تا
 تینا آلمان برف 0
 اندی تورم لواھد دق کز ہال ںیہےپررکی امت یک
 تہات باتا لرو هاج بقا اک ےس کر ے نم تر انس را و

 ترک ںی ہال ڈرتا اون لو ںی ی 9و 6 9 وزرا گو
 4 لون تم گنا اما 7 فطر کور »ریش بارک و وک
 1 ےاتفغا لو لو اپ ےہ کامل دب ےس ریما کو لاردا جس لآ

 ےس یب
 لود کس زره نشا یھ یک

 لوا و اک پن 27 27 ساب هر رو جہ وجے یہ نک نا

 ۱ افسر

 لالہ لاح ید فان ےک تر ہی رفاه تلفت تحت
 ےک آیی فان کس تی کورت انے اتو ماو ےک الم ےک

 ۔ یکے جس ہولی تخاس ےب ےس لورا کک لو ےک
Soرم 7۷  

Ta۱ ۳  

 ارپ نکی باز اہ کر. ےس ارب ےس طاس او لول دما ایڈ 1



۲۳ 

 دمو

 رو سم اب قوی لورو یک ب ںواز مت کی
 ےس تانارخ یار صن( ل ور وس یک کک رود ےک

 ےک جا خ ٦

 f و کن

 یی دو ورا مس کیا حرکات
 ا E درک لوس ایر 4 ٹی ذس

 سینک لو ری کتاب کین رد
 روا ےل نا ایی لائے عنروا تسالع بکس یی اقلط
 .ے ومما کا اس ویا

 اسد حرطت تیا ذےےل نفر اک نم یک تسهیل
 ۔ےہا کد اسےک

 میان تعا یزد من
EGEاما نشدم  

 . ۾ اعالار
 ل ر EEE نِت هالا

 لاک ادا E اک نیش

 دواوخاسےکر شا کو هما ایک
 ود یاوگوتاس مو و رک. ایڈ ید ھم

 روا ےب لیا ووو کک

 رر کر راہ

 ۱ مع کپ

 ۔وڑگ تم دوم و و سایت سا دنا .
 ےس 7< سال بیا ۶ یو < گز ید



۳۳ 

 ۔ورد (ھ ۔لحنلاز +0

 ےہ کیا اماک ب مس “دج رک مکس .
 سا کرد اکر مذا ۰ اتهشکییام و ضر او یاس
 ۔ باک وند ج اد ۳ (۵ -۲ تاناضلرم ےہ
 سا ےہدون ایک کیا اک بس بس رھا گر ء رو دهی هر من ا
 لر ارم ا ین و نکا ان 0

 ورد ۳

 ی ےن سس لاگو لوک آور ادر وپ دعاوی
 روا والے الا اتر ددا ےہ مئاج اک 7 اتم یھ او ےاتہ رک

 نا
 هان اا ےس لکا ایگ الا بید نما مس

 مگا یے اد یخ رم اپ راو اک
 ستار روا ےالاوےئاتب سش لک نوه نوا

۳ 

 رب لکه

 (۹ ہ-اگرولاز

 کپ ر ےدامق اما رب تو بکا میڈ خر شام و
 مشیری ارذا ےس زط ڈالو وود نم او وَ و

 یس ترک ایعد کتب رت ول زہ ۔ تک ا
 (۳ :یشارمالاز

 1 لاو هرکه گرو ےس کوشش لک ا٤ لاو ےک رع ا گلو یو

 اسکالر ود لوکس کو ادای اک نا ںی مم تارا

 کے رس مینا بد یا نما عا
 ترک سا 011 هوا نشم ءا مر



۳۵ 

 انار روا کر یک ۱ ڈی کھ اش
 رداع آس راقس کرام سج ام هکاعتمج عاش
 ۔ے حناراکی کا الی ۔ضرالاو ساوا

 (۲۳۳ ۰۲۳ رسزااز

 ها ون مالا اس ایرانبگدیقلاردا

 هاب ِ ۱

 فرد او اس ےسا ےن سی ایک کا ی کیا ام اح امن ایک ۱
 //0ر

 رج تو ےک ری رسوا كاما دک سیا

 فو سادام ےک اید سو اتاناو2 تارا روس سیو
 تک بسا نظن پچ دلیادتوظکبدا

2 21 

 ۱ سیلی نیز هد لاک ما
 تر گاه <7: وکلا قاتار ےس دد کرا

eهم اتایوم طنا وجد و لای  

 کرے اے واک ثم راک رش هلی لس ما
 7 یا سکے ںی ےس ری لسا هسج اشف هم و۶ £ ر 7 و -چ
 ترا 4 اپا ایج نی نیاهونالح می س وه او و f رم
 E ۔را الاد ارنا رهو يس یک مر 2

 تسویه ہرا ےس لاو ےرک مان ۔ںعرلار

f 

 او مت تک تو زیب سلا زیرا ن یی 7 ۲ سہ سر رس و سم
۳ 

 بسا 5 ّ

ER 
 ر رک

 لک ۶گ کش هسب  1رک ےہ ےہ رل سو را 100 ةا ۴-



 نم تسر رر سلا رب -میکحلازیزعما 4 7٦ ر فو

 ۔ےےالاو > ۔ایسد
 ورو ےک لودقد ك گاو ب ی رب روس وک

La 1وری لس وکار  
 7 رس او نیا یا را لرد
 .چسط ها مسا اره اتش ووٹ یا اس

 دور دو اس اکی او ےک نیزے يباع اکا
 صاحب ےک لو رسد افتاب طی کس اف ےک روس کر

iتا ھو ۳ 9 اط  SOAب ناروا ےس کف  
 و بتت کب سارد | یوسف کس تست ودار ایسی الا ید نک
 ی کیا سنا مس رے رک رک 8 2 ا
 سیا نیس

 ۳۳ ےس لاو که 07 ایک نک

 و وتو ال سید وو ےس مع «لابرقتزر قتل اه گرفتیم
 رقم سوم زا ان نیو را 7

 دیک ون تاج یک اےک ساک تک هراس شی
 سوری ے ول وہا ار کرے 1 ر ناپاک رش
 جج ےک رو یاب سقم کل 0 7

 کسو ی تاجا کا اگه ات ےہ U es ہیک
7 

4 5 

 م ات و ا علاک

 کن وز کم لو کس
 سم 27 لعل 7 ات 9 3 ھ7 اھ



2 
 روا مت رک اج ت 1 جام ےےئ وت دھو د 2 ایک مالک که نکس
 ۰ . یی رل تک ماژرابود سیف 111 بی 2 اب تسا کس ام

 کتک ارد ات ےترک ورق یت کیت
 رب ار تھکر ا یک تج کہ و ام ےک کی وج کاخ ےن وا
 نل اک میا نادر لافسارو |ںورو ہر اسم انا ےن وا

 لام تشکل ود وہ کالا ےس نیکی لشکر
 سام

 ءار ورور داوا گاو وروجن نا ذیل
 نابت اص فام “نالا ےک

 نلرم مو کتا نم مهتاالا 7 و 1 وه ی ٠گ
 ا رو اک رر طب ےن عر
 ۔َكْزَبِواکَل مهشاژ هللادلو

 ۱۵۲ ۔۱۵۱ تاناضلا)
 ناو بلو نم لدا نَا سا رک رے رن اا ھا < ۹ 4
 لک ٍبهاذلاذز هلو نم ہم ته نم 4 7 ۲ رم
 مصشضح العلژ قلح اولا صا وا راے 2 ۳ ۱
 1 ےب 7 سر ےس 9
 اتم ٹا احبس ضعب لاع

 7 ےس

 . نوفصی

 (و ںنوسولاد
 هناا دلو هلدا نا اولا ۲ ر 4 وے

OTییامشلا قام ےل یغلاوه  
 سر و ر و شه رم
 نو مل ذنع نز نرالا ام
 رم رم ہر ا مه رزق
 كول فلا ادهپ ناطلس

 نیز نلق نوملعتالام وللا CE دک کا 0

 ارگ( و تیک وا اید
 ےک کیہ هوردا والا
 ۱ ی
 ے ایان نود یارک طا
 ںیہ ناس ےک اف رمد وادا
 رک نارنج ایا کگآ۔ ےہ

 ےہ ضر کیا هر کروا ااجوہ کن ۱

 لا اچ لاشه
 بوت انس ساب

 اب ی ایر
 ؛ےڑ اے و هو ارسلا نایب ےہ

 07 نسنررالڈاسآ ۱

 ` سس ای ے اپ کیا
 ر غایب ایل یز آپ کا



 )14 ۸ سور ۱

 ےس هتک اب مو و يوكل وساىل تور ۳ e 0 7 ۱ک ےس تو یھ
 وہ رکو ورک ےل ای ل
 اتع ابار او مال

 رب

 تکی الف رگ ہد
 ان رےندالسا یب ےک کھ ڈ ھا ہنرہوک ولیم اخ کس طا

 کا کے نجی وب دوم کلیپ ترا ہک درک
 نایک ز ےس پا کلا ےل د وبلل س تا

 خلا پاس دور اوس ٹاک ا 0721 ۱
 ۔ےہ اض کا اردا ےہ

 . فآ ضرار تاون عیب 1 رے ور دز ۳ :
 ےک نگکزنوادکز هک توی
 عصر یش لک یلخر هبحاص رب ور کرم ی ۴

 هد ملا میام یش نک 27 وک و
 یاشار هک ودق وو < ےس حر ۳ ۳7 5
 لیگ رکی اود

 الا ماعلا

 ںی ن ورنہ ہا لارا

 ےہ رہو اک ڈرا لا وو
 جے اک و یی ا نکا نا
 ےہ ںی یا زبیر شکیل
 رم درد برا
 اا ترشا هتک اک
 ۔ےہ ںیہ واع ےک کا اد لوک پن

ORD 
 ۔ے لینک اکر رک ہوروا ورک ۱

 بس اش ناک ت عاج ای ص کد جعل هست ماما 2 ۰ 5 یک ۳ زا دلش ےہا تپ اپ یس
 ندد ختي نا هللا دارا ماوس اه یو و رض ۔ے نکلا لک ایا کر نور ںی ت ہل یاو تر قم تبذریف ےہ اھ
 راشیام یلخیات ء یفطضال محو صا صو 24 2

 لا اا و رم 7 7

 دجاولا ددا 272 ہج سس

 قغ ناو ات جان ان: اٹ کین ٹاک

 اک س ا وک کر ےھ کا ہد ےہ اپ



 ۱ بے... جج.
 دلت بدال سو دا 2

 یک مرمار ےہ
 ےس بسر انہ ےہرششئامد بکس بش لک هاو

 AOE !بسروا ےنان ےب منو هنری منتفی من ۱

 د روا ۔ےیالوا ناک اد یا E ا
 ر را داد کد e صرخ الر

 ےس -
 ےن ارے تا اکد ژل ی کی زط اس ےک چلو بق

 روا ےرکراصحمارپ یا ے کت مے کد ر دپ ےنپا ہدرکے نی سجاد لیس
 ۸0 شم . ۔ ےگ اوہ گاظا ےک کا 7

 یون ر ایا خاک ےث اماضا ےک یر دا ںزگر صو ےک دکل ۱

 ۳ ۰ ۱ ۔ےرگد را ارذ ہد ف روا 7

 از سبک کو ےک کار ےہا اھ کاما نر الم * ۱
 زن لاتا اتکا کک د یا ایک اوس کیا
 انا ما ا ار مالک ردا ےس اتکا ےس اکہ را لا
 کرد سلنا ےک کا ےہ کت ا سکه
 این ار سرویس اھت وسط بناب کر ساک
 ۱ ۲ هیلاری ناس ےک اوس ےک کا ناک

 رزم ل الو اثار وا تاتار وا تک 1f وز احاول
 0 تادا تکو بیا لوے تاک
 هی افتر روا ٹر اد ےہ اپ لاند کارو این

 فامو مات ود تز لاک هتک دک
 ا از ام ےس نا ی ممد اد



 روات

 کر تن یکن نو نکن کو نقد له ست

 ۰ ےک وہ لاھ نا نیطا کز روا کس بو اکیا سا
 بج ایک هجا باطل.
 سرازخ ماتا دل چارت کرد این یکں ولیلد ننن ایما
 کد زور ےک تانک ا ہد کے سو شد ماوک لی ےہ ت اف اک
 یری اینا اروا ےک کتا ےک اک اروا اچناوارجاک ۷ت زیو لام

 : 1 رهو ىلع نم ملی الا تھ رم ےس ےن رے هوس کک جا ا فو ںی
 ےہ جاب روا یاب ہد الام ۳ قو ا رس

 (۱۳-تللملاز

 رہ اظ کلا ےہ اناج کے ٹر دوم تست الا بنک تب ےب
 نتج نم ریالی انا ےس قاحآےکہ اط م ےک تاک اردا ےہ ابد
 رک ہد وانا یبا مکے اجانب یھب قلا ایی لعاب
 ابر اے سا یر لول کل سذ لاعای مسکونی

 رہارب ہد ےس یا الاد کر لع کیم شیخ, یل نیک میا



 ۱ ا ۳ ۱
 دم نوای سیفاسکدرچلک یا ال یو وَ
 روا ریس لا د ردا نیر... رب كيا نما لک
 رتی اپ ب ساگا ےس لا یی پاک نکل

 مایا اس تای ٠
 ای ایالت

eوہ پر تسور ایا كایرپدا تنا ۹  
 تدارک چ لب کل ادا گد کد سد

 2طاںہ ی رک تاکو لگے رن الوپآ/ 1 تاع
 تن رارد ایا هو رد ےس اتام بس ایه تسمه هیت ایسا
 ۔راخد کلام ااو ےن دان پ 224 م

 لر بسمو ےس ایات لوت ا نگو روس نه

 کلب )دم دا ںیم ۔رطظتشمر KK ريم
 ی جوج سسر ا

ULE.۔ےلوہیھ اڑ م لوڑے یا عا لت شد گیس  
 ۱ ما

 ںیریزج ےس لی ا تب نک ٠ شالا ف وبومبا
 و نلزاہہُش تاب اپ نباتی 5ر موش الت
 هی ین دن رول اے موا لاس گییاذ نا اھا ربت

 رکا یم رن )بالا تہ
 :تسرہ ےب ےک ٹا کا کرد (۲۳ - دیدحلا

o.ےل „ 
 ؛ے ات ا ا کے انڈا پالا ل امی با
 ےدارپ ساو ںی کک اچ ایک عی ایک



۳۲ 

 کیس زارنا ار لاعا ے راپ ر واود ا۸

 لر لک کل رک تک ردا ۔ یھ: ےہ باوج
 ۱ ۔ےاتپکاطلغرو ۔ےہان کرو رپ

 سما ممے اندام راج چکی اک یک دف یو
 ۱ ۔ےرںیئا نکی ابر یک اردا اب باک

GOL,1۷ ال اگے روا ںی هدا ےس ظن تبرداد تا )6  
 ۱ ۱ ۔ےہ ےس ای زات الط اس

 , تخ ناش اراش ےک امت شرکت ازعا اکا بج مدا
 .۔ایگے نک ف از اکیدنلب

 ےنرکو ری ای وک کا سيب اس کوک
 7 ول

 ری دال را کل اباد دعا
 ۱ 8 راستای اپ ایا

 اک سا تے کاج لیتا سک لطیف لا بج بز ذا ینا تم نل
 ۱ سلام هرم

 دید بیت ت اف اإ اچ بای ل اپایج کا ند ےن لاش
 ` .هب از بات اپاگ ہد ردا لابی دام کس قو اپ ہی

 هان فا ےک ترتد تینا ا چی ب لطم ایا

 شف روا ر کا روا گور وص الف اک لا عدد ہی: ےک سب
 بمب ادا لاک کیک ای ایپ کراتے یورک لوہا

۱ 
۱ 
۱ 



۱ ۳۳ 
 ے تلدد تر بوک ره پاکت اد ظفر ها
 ۔ے ااو بای مدرک تگ شوا بس لاو اہ ءےہ اہ لب

 یر رکی تی ےک تا اکے الا چے مانا ہلا تمنس سیا دارا
 تم او عالم اک زو نا اب گرد ےب

 سا 2 هو هیات دارا که 7 ۱
 0س0 رک کیا کن اچ دا اچدز یدکی

 ۰ و را انار پاکر رپ رز بد نهال کت لات گرو و اس بیتا مکس بت
 مدارات اار وداد کاپ لالا بج اکا

 ]ادا اپ اکے ہل کس اناج الا مر لیہ ےس اترے للم کل
 کتے ور ان لدا یک ا 22 هیت لاو ماسه

 تب 0 اد ےس اب | هوش زا ۱
 مر یزنسو یا ناطے لرد ےتز کاک اسلام اانا

 رگا ےس ی لاد ارا ل کسا ایم ےک یو یواز آر خاصا ۔ےہسا اول ےہ
 اتاما دانا تاپ اتا

 کری امد چ ی سا '
 ۱ قو کت 7

 ماگ رانا بلپ ی ابد ہدرک اظ تحالصا اےس روا کر لیلی سرت
 ریست ١ ےس ٹا کد ارا یب کلام

Ns Uتاک مات تیلامج ںی ےک اا رص  



e ۳ 
 وای مو رای برتر لو 0 ۱ دادا ںی نک مر

 رام ںی گر رد 2 | کل ویلا ناب 1 بطن اردا
 ۱ ۱ .عب سایپا

 نب یم تا ناک ادارا 3ر ور رک ایم یو از
 کرک او حک اتے تم ور اک ادھر رہ ےن

 ,تروصیراا ےس اچ ترک لاطماک ا ۂدارا لاک ادو لئی یکپا
 یر مت ا تامدا ایت تال و ا کو اطروا ںیم اض
 TT .ںیڈر ہن وا توت لاک

 اگ گمرک باطما( او اوج دار ا اکا
 تک عبور اراک سا بد ا۔ےہ تاک تام صادام ہد لک امزس و
 روید رز لن اذا ًأمزکب ےبلطماک ذرا لک بجا نانا
 تواس و عن ات یدازآو تئاطروا وتعالی گی کاطع

 ابن کارا عام ابرها تیر ناب
 عباد ود ےہ او وف دار اکی ورپ تیکه دق کک نج ی کت الاب

 ارم بل تام تقاط لوک کن بس نرم کار

 TS . اوہ یو کدہ تریشم کی اتتا وے اچ
 - نگ کت روصیکت اص کی اتا: ےہ ات السا ت اہک طط را

 ٠ ۰ ۔ےرازےاکراد ےک ك انا ںی کد نی اروا ےس
 قوطی ضد وکی اقارب ےس نانا ور: نکو اشا
 فس لاو ےنرکت یچ تاب الو تیحالص تردن ےا ےن امت اگر
 ۰ نت ۱ ۔ےایانالاو رت تگ ا الاد ےک د ؛الاو

 اقا والی ںڈ کلات تار وا
 ۱ “ےہ ایل تان وک یا لمس ۱



۳۵ ۱ . 

 ایا ری زط یبا سنا رک اے یکے یا ت یے چپ با

 اس خطن ر وت کیک انا باسن منانا الم
 روایات ارکام ایک ہنسی نامہ کن وی
 او تیم روا نوک م ۳ ےب ےک ۱ اریاس اگر نیس ۱6 اسیکص 2
 رش ہاوخایداھکد سارے ا ےن ایالب وکار

 لاو ےنرک ناو rr) رهدلاز ٦
 را اکے شین ارواراوزکوا یرادے منموم 227 ۱

 )اہ وہرادرجذ ےس خداوند یک
 ۱ ی س مزار کلات طاها شا تیحالص

 رپ او ےک یانگ داد
 ور لک اقوام لم مالا

 یک یا ےس قلع لوک اف ات کل ادراک ہی قد داضت
 کب اح کت زانو کز تیکه یہ اجاناپ یا
 شوق کل اتتا پر رک ےک ادا

 یو ےک لاک اتم تاب راز خط ےک اقرار دق انت
 : رتقو2_رکرایتفا باسا کن بو بسا

 - ںی ے راو ایراد ےس ہو بات قو ےک نا باہ اکے لی اما

 روا ےہ اند پ نر یاد ایک یاد ےس نیا لپ و لک ناعم ےک انو
 یر نفس ا ٹٹ وال هد درد ےہ ای انکادار کٹس بنو ورم یک اتر شا ۱

 ءاتردات
۱ ۱ 



۳ 
 ےہ سس بچا راز گار وا

 یر رب ترلان رک پا 1و ےک فالف
e 

 ورق: ےتڈ ےک لا سا ہریعاکررفداضت
 راک ورد یش كانا 1 ےا کای سم علزاول لا یمر کس لود اےس
 هام ا یک

 ا کس سرت ا ہد ہک اینکار
 روج کاک رالی و روا ےک تاتو خوبی سل لو دا
 1 هیات وان دوا ۔وكج صا الصد وو اراک( اج ےہ
 روت گیم اردا ساب لب جم اک ای اوات 20
 ےہ بلان رزاق ےک اوم یا ا ہوروا سال ہک الا

 ریو یپکس ےب د "مم 0ک نیک تس ارو 7 1
 رر ور تایقاو سا ےن پل 7 و مود راک گے اد “تالا
 ناز رت عار الام کنز مع جزو ا اگ اپ
 و 9" "و

 روا لو سا پٹ گول ضد ار دی یک رسد ورو ت:
 حیا لسور روا شیوا ےہ اا

e۲ ام کا  
 ر دا گم راک الف اس کت تاصتاو آر دا

 وو

 گی ت یال ها یاب
 ید تیحالص یک لکی کروا لگ حیا سلوک اپ یکے بس

 من
 س



۱ ۳4 

 رضا واں ض اکے ہن کیپ دوو | بس لای

 افا۔ هبلتک ت رد 90ل اا زف وا ںیم گاه اتنا ید

 تریو نقرا . 7 نعم ین ےل صح 7220

 ہژماو' پاپا و ملک قی الامم ےس
 کای

 07 سام اں گز رپ رو ور نا لات ی ۱

 ات و

 ۱ رقیب وا تے یو ۱

 ساب سس 77 رک دنا نیا می
 هدارا عسل اک ںی ےہ .تنرگروزع 5 اح ر رک کلات اکر

 ےنرکم روا الاد نگر درب ساد( بازحالار

 الو ےہ

 رند چکا ات لپ اب ےس نا 7 ۷۸ "مکن و و

 ها ملا

 کا 0: 27 گل ےڑئاو ےب ووو دانت وور ناروا

 9 کم اهر دا با نرکی ر تنا یر تح دس یارک و ارت

 ہلصحے ردد ےک تشیقح

 ها سل و سس يا نت
 امنای ےک و اتنے ناروا تان موج Js کو

GEا روا 4 دی یان امنا یلدا باز هو ؛ۓیاوأ “تلا  

 ۱ .هبستاب 27

 ہما تن ےہ ام مز کچرا اظ
 سلام



۱ ۳۸ 

 ۱ ۔ےے اتو لورود ازم ایادج دا ےہ اترا دخ زانی سا

 سو بز مگ کر اره
 ۱ ۱00 ڑیرا

 تو کارا سن مازلاد یکے اہک اما
 عقب تہب الا تف
 - لات و ے ےس نم ماع در سا ناتا یت یاد ا

 ںیہ لی را یون ادا باز راوی کانال ےس
 7 7 وہ ےہ ےک طاعااک لایه

 را اا رف رک کتو د کب کرم کاب د اہ اک ےس لاش
 ایت کر دارت کت ازد لک کک ید ا
 زل ایش قوا رو جا ابل ت خاس کلم
 زر یک کد انکی قر ےگ ازا ےک تاو لا هاو« ام
 سا طی. ساواک طا ارب اظ نم کد وز کراتا
 ریہ یراہپ ںی ددد کا بیک یک الت الص یونس کدام اےس
 نا هو لب رابرت سیر کاب ایان لری
 ۔ےہاوب ارگ راہ ارگ تیلو تیک تن ل وعالم

 ین هوروا تبار 3 ان وز تک تیا ےہاچ نانا
 ےس لیکی مع جک تک سکه اچ مکے أن وج ھی ےہاچ ٠
 0 ص0

 دارا تب ادا سرد یاد ےتذ تاک فش
 امر 2 7



۳۹ 

9 
 تاک اتا ےنپارو ا وقته انب ےس ےنتاس ےک دود

 ۔ے ایدہ اط رد مکر دو وت نما ج ےب
 -- ۔ےاامر گرے نیز ےہ یاب لوکس اقای وے کباب ابا لوح یگ زا لہ

 زا سل اردا تست اف اکیگرنز نانا توکار ےک و تیپ ۰
 یوسف الا
 09011 ےب

 اک ی : ۔ ےن لارڈ اکے ارد ےک کر نت توکل تک گول ت سیر دام ۱
 ۱ ۔ےہات اج وہ نفر ںیم اک ٹا هو تل ک

 : ۲ عطف رد یکتا الل اب سی 5
 0 ۔ے کراتا مد دے کیں لسا کرن ات
 یر سایر ال دانہ سود کتان ےک تول
 5 از باحاک وکلا

 نیر سینایند یر باک اکبر ۱
 ۱ ۱ ۱ ها



۳ 

 درو ار چک وا ےسا سلو با گپ ئی
 قام ابا ترس ادا الع ےس لک ےہ رک
 ۱ ۱ ۱ ۔ںیہ اج کی روپ لاو راک رقم

 کنید ماعلا ر کیس ےیل لات کب کا
 ر تلخ لد شون ناکام هم اایکب طه
 توسل ر ده او لات او مگ مه
 ۱ ےب اب ایکے ال ۳ املا ایکس تورها سای
 ۱ بلوک
 ۔ .بلکورا) رک

 چک دا تا ۱
 ج ۔ںوہ شیت روا ےک ومد کو کر تن

 ناار اود ایک دبنو ترو لاو ےک ام ۓ نال ہد یر اس
 وہ ۔ےبہاید بیفیتابرای اکے ک

 داراب ےب ےکے کر ےس اہ کل دایک اتم کان ترک اہ ردا
 ۱ “0 ۱ ۱ ۱ ساتار

 کرک کان ےس لازم دام ایپ زاها گل
 ںیہ انا کام کاتر دیآت یذج کا در رهام
 ںی لار تایمر فدا تیپ لاو کود نانا لارج اک
 1 سد ارج وا یوکے اناکر تج سار اشو د انک
 گل ےک رکا تت کرتے وے کرت 7۰ - گا ایکس نانا یگ دتا
 کک علوی دانا 2 طوبی اپ ےک 7
 ٭ € ۔ےہا لان زاد ایا کا ےہ



۱ ۳ ۰ 

 و ناعورد قوام ےل ترآ انار او ہی ےس اره
 دات ےک اقول صدرا اکے ہر یب ےک یی شیر جت اس ےک ںودوجو
 نایب ادب وهم ام تایصوصخ یزایتماوج ےس ا ںیم
 ۱ ا ۔ےاع لہ تلاعروا تیک

 روا. اچ اتکا ار ہت موردا دی لالا ںی ا
 ات ید اےک ے نو ت حشر ےس نیز اہ ساکت کیہ اھانکرد

 تا ا اکی اہ روا ہانگ اند اکے یر اپ اناج ای ول ںی
 ٠ی تحارردا تل کرک انگل داند سا ےہ پاک ادای هتل
 ۱ امام لوگ

 نی کاو ا ےس اپالاو ےک پردہ کی یداذاِب  طگا
 ۔ ےب کراتا ےک لا مانا ناشر کردا
 ےک یش کیش زور ےک تمایت م 1-2 اسیر ارمان
 خنک لوکس وزارت او این شش علت دو مایا
 زار جاو مر هر ط07 نو
 ماهیگیری... شیییهاپنکداَیب

 یب ےک کک ب اروا ےک کیک ےس یاس

 اکا ایک ین ر طن ںی لام تسمه ایم اب سخا
 لکی کد لک ےس نرسید باطما نابل
 لاک انا ید رد ز رپ تروزم یک رایت ےی ےک اردا کت باک
 رک تایروزع لس | روا لان پا پاک تکست ںی گر

 رالی درگز دنا رظف ۱



 ات
 ایزی رو ےک تی ااجاھکرایشپٹ ںیم نہ ذ کت قیقح اسکا بج
 ۱ ی یاسا یم تانکر دا ندا ےک دام“ انے یگدنز کب ج ےب لا نگر اینو ید آف ین بج نام کک تقوا : ےرا ںیم تره ب اند ایپ شات سیم لو مان ردا بسوی

 ۔ے تاب کت یفتاو اتے

 زر ی یس رو تپ ۱ ےن وک اور پت رخ الر ہار 21 کن انارصتم نان ںی دو اب کراس ترابی مد تنر دا تی اضنیضالب
 لب ںی اینو هنگ نوک رنز یک اوروا فتنه ار :

 ےہ ہر اینغ اپ بکھر کے ا مدال یک ۰







۵ 1 

 ۱ گی

 ۲ ۔ایلڑپ ایکس اور وز کس بز هک عا 7

 ملیکا تاب ی ےس اح سم السا رس ی
 واک زیر لیک کای اکیس او او ےس لاتر لوھ تام
 )ایران شرر طو ایرو ےک رگ لںڈ اتتا دنت

 تک ےہ اک طا اہ ےک اید ےس انا یک نت
 9 ۔ےرکت ابال او میر دا الم او پا دال

 اگ ملم انارو ںی کاپ کپ ین لوک کک اردا
 ۔ےاآد مدر وا هاشم اند نا

 د کے ایسا ار اکر وا ہدایز ےس لا ےک اہک تانا
 ںؤا مارک کا یے ایک اتم کیر س هات ادرس
 راپا لسا زرا ون نام اولا

 کاک یا ایک مک یابی رھا موٹر
 . وری رپ ںی بام

 ۔ ۔ےاچتسا اگ کب سیا د

 اکابر نیز ےہ ےک شا کراس ات سد کراس
 ۱ وے ےک انب یر



 مپ
 اتمام اا مک احد ما
 هم اا سا همسر

 شر واهحض همراه رد ےس سوم

 يا نمک
 شارا اے لا
 لوگو یک روا یک را امنمجرغآ اهاهّءگیاددحب : یار لا ادا اب رار راک

 یک تانکر گه لات اھا لالا اار ر هواها ۱
 دوا اپرا ناپاک اکانت كيال مات

 ےس اہ کوا تا دم ا و را و 2 بامزاتار ۱ ۱

 ۱ لپ موا
 تیپ او ےل ہددع بسا یی تازتما ورک: ۱ و تبول ب ےک لوب ادت شرور بگه اسد لو 7 کا تاب یکم زن تے 8

۱ ۱ ۱ 
 ]۱ ۱ و را و تبا یک نم ہک ٹا
 ٠ر ار را ناپ ے ناما ات ١ سن ام اسلا نی 7
 ےن اب اش رے مسالا ۱ اه و وک ہی
 ےک زد ےک نار اھ مکر اب در اهرم ون نس

 وه کار لوک اس کا با ۱ نیو عمار 1
 اے کے س ہار گول ہد ںی وک مہ -لمنلار

 ےگ وپ تانا و ںی 27 سما نا ترا یک OL ئ+
 انا یار یا یک کل اع ان ادت ام "جج ھ٦٣
 ترک ات پر گڑ ود ای تری ی کف سنی اگے

 ۱ تک ا و روا کویت ےک دو زا ا ۳

 دات تل کد ال رہن ںی ان ۱



۱ ۱ 7 

 گو اوت اسے اض قطع
 کن ولا تریلی کس لا _ کڑنگ سر رسم
 ٠ ین ناکا تیب ایک لد ثالنتاَمِب نواب تک
 ۱ ۱ ےک ےس مہ محل» دامین

 ماہ “و مج مع

 ساک موردا ےس للعرک وک تم مرمت لحد بیک

 بت ےس سا تو لت قم ورشا
 او اکیا ےب ۱ بگی کع نوری نیلا

۳ 

 (۱:-لخشار 2 وحی

 ایند ہد بزم اظتماد بقرہ لکا گز اولا گا
 ي يفض “پھ وجہ گپ و یا شکل داتا اند ےدوخردا یقه یاب

SAO SSRIS URESایک ابا کس کن  
 ۰ الاجل ابد ےب کوم لنک گن ور طا



۳ 
 یرازا

 روا کروم 200 171 131 هو کبد تیر دکل دنا اترتا
CN!ہیلع یک گر یر کس افسر ویا ل  

 يرل کتلای اب کا نا سل

 زیاد کے یر از

 نا تایی

 جی یخاَعماناسنالار 1

 نیم 2 ریو واک نسو

۱[ 

 (ے -۵ .قراطلاز

 امانا لنا
 جم نال ام مااا

 ۱ (م ۔۲۳ سمر

 وت تہ

 ٦

 ( قر
 ۳۹ ها شا ےک جم تے تہ

 سک لالا لا تورطظنب دشا

 ۶ یس و ها

 عباس ایمر ےک وا

 ا مر غیا ارور
 .E رام نا

 ا 27 14

 یا 2 کز شا و

 ا اد ںیہ ت و گدا

 ۔ایک سار آر وا ایان سا مح

 ۔ے ںیہن لوک ییہگںلامایئار وا

 بک ید سوشا ای ۳

۱ 
۱ 
1 



۱ 4 
 ےک ےس اٹ مے هیشاغلار تشل

Tr EET E 

 ۱ کد لوکس ا ےہ (۱ شوبر
 10 ولوو کسر رویا `

 اما ےہ ناب کک لیدر ملین اند تب یی
 کر بدا ےک سرد کیں ےک روصو بنت یکم اداری یک

 ایر راسو اهلی ریروط نهال اوت یا
 تدا اطل پت ___ںیہل وا ےس وہ اتنا یک امہ بسم
 ا تاکو تاجر کراس تاک یا: ناعم ےک هند کس
 اسب سست او ل کز ںی مات

 ےس ناک یک یم شب یک لا وکی ازای کیا یم افر ات
 ۱ ۔ے ]قاط

 027 ان سی انت ا انا ساعاابالدگ ما اپ

 7 ۱ بست
 ےک ماظن کازرون سا ور ان

 هلال باقر
 ڈا سما ای الی وک نشے ` هنا رام اکسس رو
 ترا کر ںی ل اے اھ, سه نماهن اتار یم
 رتا س ےک رقم نٹ کی کی نور

 رک «:رجحلاد
 تو س وک ۳ ۳

/ ۱ 2 Tj 
 لزا میک چپ وا لود اپ تر دمت راے اشک نوا را ر نک ششم دس سنی ترک



 ےل زا ام هر بیک ۲۰ ںجعلا)

 ۔ 3

 ارا هان ایر رسم دشوار
 ۱ باک ` (۳۹ ۔رمقلار

 رکن اسکے ساتی غار یم ای بات الات ساری
 ایزی لبق کک اکے بس بل( لایک
 کس تنگ کلر ازلی تیونس
 ایسے ال اروا کز روا ناسا اَمر و تازشا اما

 یر لی ب یز ر یک تل و یاس
 نگار ا یادت نشیمن یل يکساپ

 or نی ےب کوڑا ںیم (۳۹ ۰۳۸ تاخدلا)
 7 یبا و بل کل تانک چہ یکاد ےت یںؤی ياسا

 سےرابےکاند لا فط لینک هال ییا کت کرک
 ۔ےتری ناب او نشرت 1 انس اتو افطار دو 7 اکا

 ۱ بو باہ عر لمدد بالا
 م ںیم ںود ے نا ای تہ وی اد پکے تیفقاود آسا

 توپ فو دہ ا ناپ سیم تراک ط اتو نوت لاد لا

 ۱ 2 ھ70
 و یاس کس اروا اح ی اید یہ اظ ےک تانا ںیم یم شوکیا

 لول مات بس تابموعخں وس
 شیر ںوام رات رسا ٠ کیا ووتبنیهکجرخکه او
 اید مک تاع لا لاک . نسْعکنَجَما هود



 ۵ا

 ںی ینہ د اکے سا... خنک ٤یا
 رے نسا ید لر اوچ ووا ۸ -لحنلر رر

 روا ترابو تعاس نکے اچ ںی یک بال سیف اپ بج م
 بیر اسد اتا ےہ اتوب ور ہل لوک لار
 گم نارد اب ین پرت لب کا هی کا
 ۱ هییاپانرگش
 نیزکبسلمروا ناکہ ریا ایت کلیو که وضع

 عن _ (جب_لشرسایید 12-7 ۱

 اس ےک انتھک تام DAI ۲ں لس نانا
 TAI A وا اہے وک اےک تاک کس وہ ادب یب 2

 ۱ ۔ےگک اج ایک
 ' سز شر یگ اکے اک یگ نزن ایا رضای تل نا
 ۰ اگرچ دکور بر دا ادراک( ای کد برکه
 الر کک نورد ندیم ےک تی نک یم عد رن لا

 تہب ورد ايام افکت کد وے کا ايد کر
 لب دایک ساک تک کا دی ۱ ۱ ایده
 ےہ یی نوت کرک ںور ےک

O ۱ 
 اڑی ںیم اک برکت ابا ںی کد نوازی مال نیک

 2ر اے ےس لی لت اناوخ یو و ا او ضو و ورک ۳۳ ناب
 صابر نب ےس تریاک کاٹ یاب



2۳ 

 موم اگلے دو |ابسلوو ےا پارا : ےددس تامل انا

 تار جابر گکس اب لب سیر د کم لاک ں یہ کی اض ںیم
 ایگ اج ہر لاک د الع ےک نی

 روا جنس ید ازآ کر نور پذڈد ےہ یک جنب اسم ۱
 0مئی۱011, 7

 تاب سام انلاطلباطلفوکنں وو ازآں ود نا
 اسکن سکے ال رس ملا
 ی تاغ کت اب ادت غشا ےک گر سرک هک هد
 وے شا دلیل اشاعه
 ناروا تر ای لبا بردا ف ۱ طلاب

 ار ہاوگر کلا ئے (ہ نوعلار

 " E 9ت . بکر عبد سکور مک بان یھ شاد

 رد ےک عن اویسی نود اب طظ دا انا ین ۲

 ۳ ایکو بر
 ایپل ام ےک نا U از می هام هما حس نم تر
 رضا او الا نی تخار یکن کش کا
 رب تسار مارتے یک نیکو ایان نویی تكس م دن

 هتک اک وے ےک ل من اک مر
 ؟ کروا نس گو زا ےس ںیم ن اک سَر

 ےس اکہ ںیہ 27 امولوو (۲۳ -۲۳ تاخرسلر

 رب ےن اد اضف اگلا یل ےک اردا ےہ اہل ںیہ تک تتم السا
 ۱ بنز وسترن دز ۔ے ازم



arا  

 :dU سس بوس عا یا EE دجا یب مامن

 ےل ےک ا نوب ازکت عین کت اب 5۳ E مک ی دارو یمن
 27 ارگ لو ود هر وای لی (۳ب ۔ابسر

 ودر دا وال

 4 ساروا نفرت 70 يا
 :عب اک ےس

 کک پک رق 20120

 لب اپ اک ھا کم ای زود ِ-ٔ-  7 دامنه محلا نا

 نارو ےک تم / ولوو ہوے یا او 1 ادورادر ےک کد ازیبا

 ۳ 1 اک سر اضاو نو



 تنا

 ںیزوونا

 ۱ اکا کک ارد ےس تادافم کاو کانو ےس نانا مالا
 یکن ابرو ےک ں وع اتا امورو لاک ناس اردو اے

 ابا اب یمن ںیم ں زاخو انا ںیم اک کم السار وک

 لس یے یرذےکت ضر نم ےرابتعا لاو و یو تسمو واہ لاک ولطم
 EC ۳ 5 ۔ےے انب

 دان لی ایس کک ز بک ا دلی کدی نیزے ہر
 ۔یگ ابوج سض ترا کرو مات ےہ
 هو إرکلاس نا این گا رفا رم یش پوله انت کنم
 دا ککے رک اعدنا دتا دریا وخاف

 ۔مانہدان س عنا ےل ٠ شرس ا
 ماد ناف از ميل نان رکن ارم ےک دا حور ںی مالا

 ۳ - ۔ےرسافے تین
 حط سایت ن وارد ےک تام السا طا

 ۱ .ںی ےک وک جن ےک ےس نات دو یی
 ۰ هرکه جز هتلی سای او ت خم تیز ےک تیپ

 ےس نزار از ےک تیپ کلم ےک ار نا کرا کک



۲ ۰ ۵۵ 

 ۱ ۱ ںیہ قلع یو
O۱  

 227 مرسی مک مان کس سم اک اما تا

 ےک اجد ےس کل ص اتو د ارس ل امرت انا نانا

 اتلاف وف ایوک لپ ا دو
 7 ٍپٍپں 1< f رپ یکم امان ےس

 مات رک کا ی تتش ےس اردا اں ھی بم کاک
 مک سپک س اھکے لب ےک ےنرکرونموکب قر داری کک حد الو
 هوا لابراو ے وج ہو رک والا یہ ےک شکل قد دن یورک
 تیک ا ےک کت واال مراتب وب یک گیم لا
 هو شف ےس مور ورق اچ کل ۓگردا گنج هو برا 2 1

 کل اعا کیست بیکار
 هی اکو ناطق و رگ یا

 راز تہہ اسی نک اکے ڑ بے من تی دداتققاطکٹےب
 روا ات سا ششم هلاکت 0 انارنم لنا ےس

 هاب وے مالسا تاب ا ای ھو درون برف وک

 روت تفت ایک حرط طه
 . ربع رک صف زا کے لب ےک تیک دلایل کن ؤوزاب

 کک ناچ بد کام ےہ تو کج الع ےک فن طل ےک وک یا
 ٠ لک نکے اف کان ماکت انهدام تور
 ۲ نکس نک شرو قولخاروزرک

 ام بار ضط لگ جت الخ ےک مینا ایک
 ۱ اکا

۳ 



 ما

 مالک مارکہ اص باردا مو میلاد مرا لوس
 ۱ ۔ےب یقاعوب جاو تین تر

 تاصوکم ته اک تام امن علا تصح یت ایا تا السا
 تارے اروا ۵ رک رو تادرس 11 سا ترا یر انع یک لس گر رارق
 کیس گاو روز ن یب

 روم تارا ےس ےنتسار روا دز مالا انرکزادن ا ظظنوکت ایت

 روا ےب سار دحاداکی ایم اک یم تک آی نشو ںیہ یگدنز صدای
 الی: وہی اواو رز ےک تورو ان یم گر ناکام بلطساک
 ےنا کروا انب لصامولیورایتخاری رو ا لرنزایب ایتو ےہ بلطم یک
 ۲ ۱ ۔انرکل اوعتسا ےب ےک یئالجکروا نح

 گز صادر صتم انا سیم رنز اینا تنم یسوع نرکے گم
 _ ۔ںیتی ےن گال د زیارت تنم لار گاو تارک

 امو ےس: لاجو ئے ت ان۶ ت لورو ل ام نکل نل ٠
 لش سک انرعوک بس اگدنمہلصوجح تشاطروا تا مک

 ایں یں اب ایکن اردا یخ ور ادرس بج کوے یا
 ےک ان ےن ےک

 تس سد از ےہ کا دوا اکا اتما 1 یی اد ایلام السا
 ` لاتا ےہ ر روا تغ یا تیمم ںی روا ل وصح ےک لززا رخ

 ۱ رم اکر
 روا چا باد ناز اد کردا لو یھ راک یگدنز لا

 ےہ تا ےب ون اکے یک بر جورج

 ںی لا لرزه گرت وج ام تاپیک دا



×۰ 

 روا درک مت لپو رد فرز 7 سی ارب یکی یس ےن لس او
 کوس نگر پ اہ سام اب کا ا یک

 بلطماک تم کا ںیزای ےک رارنفاروا دالوا «تساور و لاک تراک ۱
 ۱ و تسزم گپ

 ۱ وب تناول هي
 نقی اردا توام تسرب ندا لادن روز مگر

 ۱ د ےس رک ام یکے اب وھکں یم

 رژیم ںی ھ اہ  ۔یڈںڈيِعن مگس
 ۱ ۱ 2 (ه ۔رطایر

 .--ےایدرازمطگڈطاکرواتنیزایکبلطس ان اؤ
 ںیم رکے ےس - قوس دیر یخ
 ڑی ا ےہ اور ماکت یز  ۔تڑرد ںی تی دیوی مرآ

 نخل ارغ ےن روا ا سم (۲۷۲-تارعالار

 درک درج لب
 ےہ اید درت ت یزکا لٹا ۳ الو اروا تودو لام مرات

SOOسم  
 وارد زند ےک یت تلو د ںیہ ار کر اوت گدنز کتی ۱

 عسل بک لط یہ لرد ےک ےن تو ےب ےک دم 7 1

 ا (ےہ گدا یا تلززردا راک

 2 9 مایا

 ۲ ؟ ےس کاج
 نر نرم گد لا ےہ تال اتم ےک کا کم قر یم گز



B۸ 

 نبرد ترا اون ںیہ ےک لاف کنید بج مے نگر اما . ےتھکر ایپ ای او ینا ود ےس تاط ای اصناو لاا چ لے ر نے
 ۱ نے امور دلو کس لا نی لیوان ان ےل ےک لا نازی راس ےک ید تز یو اتو کسات

 ےھت و یرابروا 1 اوور رک اسکیامالسا لاعرہب .
 ۱ 913۶۴ ۲ تارا 7 بل تراک گریزدالرس سیا سکس ادا مو

 عالم نون نز ساتن ۔ے ایک اتار لب کیک ھن کت زاوا ند هد ۰
 ۱ رت تنلاو یل کیک سوز نام جو جے اتر کر وک اسد یی کا
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 ` تارام

 2 یب 2 0

 ساحارا را اکا گد نب کیو س ےک اد ہیلپ کت اطلس
 یه لا ماتم تاب یا تاج یکراس وانا کے انگ
 کیش اے لو اا ےس زد وک اے تا ہد کا کام تی کان نا

 ٹو کی ںی قوت اعروا ضا وک وانام اتاعا الب ےن مالسا

 طرز اس ۱ 0 4 2 1 ۔ے اد

 رپ تن لانا یھت کے یگدانہ کاری
 0 جت

 کے رر ےل! اناما
 7 ۳ ۰ دم 2 و ما ید
 بسا روم ا ےک لا اردا عر یضرالا۶ تماومسلا ف نس لک نا

۳ ۳ 
HEےس تشم لر و نرو ال ۱ مهاصحاذعلو دش نشهرلا یا 1 وضو سو  

KOEطی رپ بس یے اد ےن ایڈ  
 ایران ا طاها ی ہ٢ میر

 5 ۰ 3 ا اے ےک وز دالوا کپ اں یا ینا ےرامس

 ر ۳

 کم کسا )ساسی هم 77 نکند مرآ وقتا ساشا تاب 2ج 75 ۰ 2 ۳ رم و ےک ری گرم ۸ تم رپ
 ء ا 7 رم ےہ ےک کپ رر دو
 ام ایذا 7و7 اليتم قلع 8 دحاو ستم

 ۱ ر ۰ م ۰ 3 َ رم کی
 5 ۲ ۳۹ 7 یس ممد اک رو 7

 یس دد اردا ایی E یس كاج راپ تواهج رز
 سک رر pl ےہ “.o ۳ ےہ پھ ےک

 ید شاد وتر رر سد ٣( ماضشار اسو
 س بت ست



٠ 
 .ںیھپ انکل وک 2 یار
7 
 ہو ےاناماب ات وس ریال روا تا تالاع ےک ںی ۱

 rra شر ے نشا کل گز شاتر لا يي تیز یر رو بز یراق ایپ کند ةر ونو عن ثِدجْفَت ںؤارسآے لاک سرا زای اذیت ۱ ا وا ماکت رر ایل انا ناف

Eضد ںی ںاتات کت ہلا  

 و
 ے تشلاروا نل اوپر یکے دو کیا م اب دصقم اک فالو تفت

 تک یاد اد: کیک نے ناگ
 روا ںی کرام را کاری

x ۳ بورس مشن و ساق 
 ترور کیا نیا ایام ۱ 02

 و (۱۳ -تیرجحلا)
 ۔ےہ اد کک اہ تما ے 7 ےیل تابع اویا ماعا یارک ناز ما گے ینا ایڈ 1 لا لایداد ےہ ےل ارناف لانا ۱

 لی دناب تیمی کر اموال ات ھم
 2 ۔ںیاےے اکبر سم زیارت رت اےک ل امرا
 شیک اما یک اس لایا ناس ےک ن اذا کری کسر یاب اعا قہ ےک نو یے یی بس تانک قرتام 207

 ۱  .ماگای سلوا لاک



 ا

 ےک تا نا گی هات ای طا اکے تادا اکا ےک لو م السا

 قسم ےس تلاواسم مامی( و عولط جرروس رہ
 7 حب کنار رہے ایا کد ےک ساز
 افر زنی رکے 1د کیو ردجے راوی ا

 اس ون 7 (OA اقخ و ےب ےک لوا ےس تہب

 ۱ ربات
 رک میرود کوک ےک کو لاکو ا [ماسا بج

 ۳ ۔ ےن قضا لا ناری یک ارپ ماورا
 یب ےس هلو ایز کا پا ےہ ار ل طاب ماا ے ماس ا 27۹ یھ و قبر وع ہت

 کا وای
 نام تیبا . گرتا

 ۱ ٠٠١( ۔توبگتحئاز
 . ر ےگ تیر داد از, الف ےک ب آہ ب جی
 ۱ هرکه ا نج تام تام یب ملوان رر

 7 یو نت بس سیرت کیلو UA ران
 ناروا ورگورم یی وگو سرو ام لاله 2 رگ کی وا

 ۱ ۱ دور امری ہوکر ےرہررام

 اک و شاپ کیپ جلد ےس تایر انک رها تا ظ اکا
 الوتکی واش اب ےک سض د این کریس حد دا اوہ اپ ہا
 ۱ ۱ يک راک

 وک یت همش یر سو 5 الز رو فیرشا ین دوم اسم املا

 ۱ ۔ےہ تل ام اک ایرو یر هلند 7 لسا

 ہال ےہ یک کا ٣ ازای کک لوھ اےک ا 2



 لوټ نر آيا | و گول ناک ای الہ ےہ مکس لر را لوس ےن وما رت رت وه دومی سم را نانی ےس نوک ی رہ ورک جمال ماد دارا
02 
 عار اید ادرک ساز اڑو لوک ن 1 ےن کیلو رضا
 تے ایا تک حا و وکار بم
 ا ںز لا کو 7

۱ 
 اظ او رگ ل لکو لاماروا تالاب د

YAL 

 روا ےہ اما درک سیم نا 3

 نا يک ها ریپ یہ مولا را لوری
 0ًی اسل 7س1
 یز نا ود الا بنک لاری لای او نگو ریمل
 گراد 0 موز متر بر

 : کنول زا داد سا
7 

 ت وک ۔ہر

 مهي یوم نی نیو رولت

 هجری ددا
 بت نسب کیا

 روس ے نیا 1 وتس

 نوح مس رکن یش نی

eی1177 و نیما  

RAISE 
 ۔ےەے زمہ ب حسم

 2۳ ۵۲ ماشالاز

 نا لد ترار بش الو ولر وا

 باط یک ید و یکایک روا گے پر
 رود ےس ےن ا سنا اے ایم

 اک یی ےن امت الا EE م

 سم بام ےہ تردا صبر
 1 یکسان یک
 رانا 2
 ںی نا حرا ا ےن مہ کارد و
 نام آہ یز ےک لوک ای اں

 ۔ےالاڑ ںیم



۳ 
 می دا نضع وک ووا کرک اصن تیارپ ناسا

 رد ام کت الی باده وادار مالس اب اک اما یک ارق
 مس ےس ۔ ضد یا کت ازایتما ل خوان مان بوم ورک ردا تے را

O 02م  
 _تسحاضو کف نوک مالا بیٹے را ےک تسلط تاوام

 ۱ ۱ ۱ ۔ےب کروم

 ارس مال اے وہا دکن لا ای کت ای یک ط املا کیل وج بیر تایل ما هک
 ےہ ید را تشکل یر ےہ اھ اکر ےس تروعر را

 ۱ ےہ ر طا نع ںی کاک سہ تنبح
 تلوام اتو ایک نم تصن سر مرتع اک رک ںی رک مال ارگ
 ۔ایاہ وپ مد ایز صح اک رووا نا تا
 ےس لاد یاد ےے کت اھا ےک تروکز ےن الس ارکے ی اے

 ا نت اگر ےا کتو لک داش ید
 یا ںی ادا کن ا ںی ادر وم لای داد تہ کو ی بالم

 ںی یک را هک بسم حط کا لام ات سو کج ے تام لاک
2 ۱ 

 نوا. راستا ںی تلی فن لیلا ترو کا
 لطف یونس لوس اے ران وڈ ےک ںویراد نام نره

 رعد يک ملا ئاو لکا ايو .رلمایم اکیا ۱

 تم اردا ے_امکر ےس لالا م سود ےک دتر رو تراس

 هايي سا یب کهن اف قو ےک ادا گں یداد ےس اتا
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 تل بلا کت بانے تایصوسخ کز او روا
 وان گو | وکی والع ےک ترروکے نج ےہ ب هد اک اعمال انا راد
 ۱ (ے لت تر وما ہا ھر گزار از حتی اگه دار انس تاریخ

 8ر 27-2 تروکو رم هوا 2
 مت یاب اسنے ن بے کان لا یز صا اک يَاَمتَرْمَملباَجَناَف
 سالاد ےک اضلگ کا ےس الم رگ نیکو مای لما
 گور کیلا بسم توت اباد ا۶ ۱ ضم مهسا

 2 ( ۱۰. لآر

 ےہ مپ تو دوا



 ںیم

 ۔ ںی راج ےہ ےس اکبر تاھتاو ےک ایز ل ایر ےک ںی
 ور یےسید ےک راد از آے پا مت لوکی
 رگ رک یوکے گر لینک فک

 وب اتم یوم ایزو لوک ب جک تگ
 رو زر قوام نزد یک کارها سان ےس
 ۲ ۱ سک ۔ےہاماج رر اکشاک

 ملت یاب ےس تسبق: راد اصابت
 : بان
 طیور کیا ےہ اک تانا لمَتسا از نآ یکی تاشاق

 ےس

 اپ الامر باز ایکس _ یر پ70
 ےہ تالاب بام مہ ےہ  قلعلار

 نگز وعول لر کاوه ورد 2 ایمالاو تلور ارس
 ۱ ےہ تیک کن ارت ی ےس اب ےک اکا ےہ
 ودر کر آں زہ کات جیره کج
 سا رواای کہ لام ےک ہک اک هما منا ك١ ۰ ےب مرام ےب حس رح ےس ےک لار یک رر وا یکی ںوگوُآ بس ہد مت لام مج



 لس ساک تم د اهر لنگ (۳۔) ۔همطحلار
 ۔اگے براک ای

 نا وک ورود یگورردا حب ات ایج رز تلور گر 29

 خضر کے نالی نااطم ےک دون ےتاوب ی دل ناطے ایک
E 

 غميمَرب ونک ینا لاَ
 و تا نم نرخنت

 و مان مو و 7

 درک لورم پا نان ھا
 سیاوش تارام ںی اک
 ۳ مهمه وام الیاف لاس کلم ےہ ا یمن اک

 و رو ق7 وج وس ۴س ےک وہم
 اه اطسلا

 2 مح رم ۳ ٢

 وراد

 ییا برک انلا ےگ ید
 گرو ور اردا ون ميهاربا یک ا ا کی .مهلخب نم لا

 كا گولے رود کے اتر کاپی ںیم گو وزو شاکر اد یی
 ۔ںگیج نر ںوراٹا ےک

 ہک رپ ددا یوم لام ےک انا کاایک :
 درجات دوا هلاکت کرا ذآ ناسنا ےس ںی س حط سا ل ۱ ۱ ۱ 5 ایگان بک للا ادا

 ۔ے اج کل اھ تند ترک انا روا نکا کلر ورک فن ماترد ےہ اقسام اکو روزت کسر اره تلدد کک

 لب لر ظن ت اتاو کا طا ےس ترے لدا یزو جی دانناض 7 200
 بد یت طف کن ا س انکے کا ہیک واور تپ تیت ےس تہہ کک

 باردا میش طلف یکتلدد ایوب روم یب کت اذا نامراک لے اچ با
 .تبز یک تب لام رم ےس ہجد کی دزک لنگ اقا
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 نو یب ےب رک صاع تاچ ےس کے دلتا ٠
 ۱ ۔ےہاترکے ےک عدد بام کردید

 ریال ول طه ےک جز کا فساد تاک ما
 ۔رگاھ ارے ن

 یگدنز سر 9 بذر نے ناکام مو اردو لول ال رہ
 ۱ اوت اج وہ تالاب اجوہ کیرات

 نواز رپ سک ےرشد سا نوک ےہ ات رارق اور و وود نا مسا
 ۱ . سگی شیادر باک لب ۱ض ا نکا ےہ

 باور لوڈ تدارک کنسرت اوبو کم لی ںوڈود ایندد نو
 ۱ کما هاتر سالار

 متنکابیاولاخ ممه سنا یسیاط و صد د و
REE۔ضرالالتبفضسم اٹل یاس ےک ےہ  

 (هع . عاسلار)

 هدانا ناکام
 اانا ایون انجرش ادر
 لاقل مستی
 ةو مبین

 (۲مب هرتسلار

 م ووا نر نسو

 نسب كدام ورانا ملت
 ر۔ومرو ےہ ص7 0: ۳
 َ دو متال من ایا نسب هللا نود

 کا هم رب گو
 نا ز یک ےن سنن بج صد

 ےک الت ںیم لام سنی کاپ ےس
 وردرگ ںیم نیر پکا بد با ےن ںوکا

 عکس روم ۱

 ز فور مک اقساط
 2 دو یہا وک کج ی
 ربا اہ ردا ے اگ

 بلکه درک
 ہد اوس ےک ارین لیپ ساواک

 ےن ہر اروا ۓگ وم 3 بس

 ۔ےہان اج کم اظ کی کی
 مین انار نرطیکں یم تا
 ایا نوک ترا ےک اج اٹل اک



 سۓل )کلم ۔تسرر لو ( ۱۳ - دوھ ر

 یش ںی سوم ےس گدا کاج
 رواج پاپ اک ول اطراف ما کر ےس ددد 5 رات انک لو ےس اروا ایگ( و روزہ رکر کوک( لو از ااا

 : دم ارو اون اسکن ولو شک الاو ےک لا درو

 7 ہک

 خیل مھرج وی اما تومیاطلا زر او و ےس ےک یی ا وس
 ابا و یز صحف 4 مش را

 ( ۲۲ ۔ یهاریاد
 هو ی ری و و رر سس رس
 بتبادل مهل نیمد ٥ الظنا تا

 عظٍخ  ۔اموٹسر ٣(
 كخااذا كلر دنا ك دک ہو سا و ےک ی ۳7

 ےہ رب 999۶9
 ہ دخآ تا هما یهد یرملا

 42 ر ا کک

 ہا وس ما

 (۱۲ ۔دوھت "

S7 ۱ 

 "لمتیامع ال ماتم ہللا نسخ الو
 و یم

 u را ےک نل ںی ئے رکی و زوم ںورضد و کیل هو ےےراہا

 ترا یدک طب با
 بر لاو اومد ل فان ےس ا

 ہک اکہ لام ج سی گاو اے

CAA 

 هراز ضرر ےب ےک لول اھ ات

 ےہ ا کرہ لالخ یاب ج برات ا
 ےک کلر

 گازردردا تشک کک وا
 ےب



 لو ۶ ادر اپا

 ںی ل ام تارت ےس تہہ کار اال ےک کیاہے لیلا
03370 

 ارگ ےک لورد ہد بج بانگ تت یارک ں کو سد ملا
 ۱ ایر نت درس تاب لکت الغ ےہ اردا

 ناپ ایک روا وخل ںی رک نام لاش الن ےک یواز اکے رک ت اب
 سرو یو ےترکر نیل ود قاب یک ساک« ےس رو لر

 ۱ ےک اٹ واک مار

 شم ےہ روا ںی ےہ الصاراد رد کش رک

 4 تہ راولرو اتش روا الصاو 0ص تک نمو ںی رز گر "تشک

 ۔ے کواز آسم الات لو
 زانو لکا ت قیم انا یے اب ےک ی ارور لیت یک وازآ ا مالعا
 بکس ناز رپ ہد کاک ںیہ الکل وازآل صورت ےس اڑا یی

 ترس( ارام شوق اھ بردا هکر اپ پچ اج
 ۔ےبرگاوراہن

 _ ۔ےہ بجاو ںی ئاج ان کت ایر تے طلا
 یی,ٍپٗ 7 شپ و رکے شور پالس
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 یا
 ۔ے باد انرکت تن ورا لعرو ریزی اغ
 7 یک ) نانو وو کے 2 اراد 2 فیش امعرالر

 موس رپ نو سردروا ےہ اب 18( او ہدننوان 157 ل اراب نے ےل ت02

 ۔ےبہاچانوب
 ۱ ر ےہ ارل اسلا
 ںیراضتضیحر ناض مکے از 0
 روا ےل ابا و ےک لوکل انلا تلے اصر 1و تاکیاضنا الموت
 . ےرزر کیارواےہر ترک معا کی ۔رْیَشداپ اوصََتَو حنا

 21007 (۳ ۔١ رصعلار

 تبلت و یادش لو وا
 ۔ےہااکلاونالر تاخد .هعمس نیو

 هم اھت اد دا تور ےس یک امر واخیو ۶ کی اس ای ںیم اکا
 یر تے ارپ کت صوص ار اب تعوض زا کات رد
 او اصصرد اک تا

 سیو سبلان لو کهاز رک نقاب
 یوا لب ل کت سن ادا تیر. کت اباکرد قوت هود سپس
 ۱ ی ا کر تت

 یک کیا بوز دادا ارت کا اگر دکان ندا

 یک و ککے ےک لد ےک نال ہت اگ اج داود انس یی ی وار
 : اتش لا الامر کی کد ےک یک نگل ست وم انے ا تالا
 ۱ و

 تبسم ال وا اکو سا لو یر
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 ےک یار ےس الو کشی گرد ےک( اتت کدر ےس اہ ذوا
 ۱ ابراز دےرصرد روزا اک اما وا

 او یا اکی دز سارا
 ای که ساپ جہد کوب هوش کس ضد ار با
 جو لایت اکو

 علوی سوار ےک اگر پک نانا یت دصق ےب ہو
 رم 7

 .ب تک
 صف وک س وو روب

 توردا ةف دیر
 رور

 .سانلا نب 7اضذ
َ 

 ٠ ماسنلاز ۱۳۳(

 رو هدر رک لا ںیہ قاب

 کیو کہ ےس رہ نتت کت نو ترص رپ
 تر تامام ےک لوو ایی ےک م ات
 یو یک پے اک ی ےک رک

 7 1 کس ت ا :

 وک نوا یت تاجا کاو لیک اکیا
 بت سصاح اوا
 مت تجار ارماندا

 ةو ادو شراب جا لم
 .نونشربلاب امان لوس

 (۹ ۔ےلداجماز

 مہ ماشا) منم

 اہ یم ب جو ے ال ناچ ککے ا
 روال دایزر» 1۳ اکو ورک ابهر

 , شیک ںی ساب یک فان کلو
 , ورک اک U لر ور

 رپ ناب نیک اتکن گر نوک نار ا
 وا یک لا ےوھکن پز



 کا

 لوراک سس تہب بلطم از ار ابا سه تاب لا ینا
 راس ےس لپ ہد ناضتترداهدومی ال تر نیو بیل اڑا نکا ےن
 مدرن ےک ںواقرک ی اروا بیداد کنند
 ناو روا یر تور :یر یر سر تب 1 لس نا با ےہ رے 7

 رک پمپ شک +01 ےس السا ارز نیز
EEOقم اه بس تاک لو رو ات یر یے گج  

 ,OL کوا ےس و یر ادر کو الغاروا
 روا ارے کب اتکا ور تد اکو از یکے راہ اوکم شا ایک جت

 ۔ےہ ایجاد ےس ماجخ اےک ما وک وم وف مرداد لک



۳ 

 یزآلداتتا

 ساروا ے گپ لی ںی می وب تر ںیہن کال صف کز آل ماتعا

 . باش گیت اهارآل اماسم اک اے یک ئارآ شش یتیم اسلم
 “کد پا در ےک تتح او کیک ید ازا کد اقتعاگ وک
 کے تایاور کف اطا ابرو ےیل ےس

 اين رک اسان هنوزم ق کت ایلام اسا
 باری اردا ےہ کک کرک ےک اکیا کت اب کا فرشاوو
 ےس او یڑایپ ےس این ابا کے اج ایدڈویشد ن روع لوکل وکر وا ےک اه اپ
 ۱ ۔ںرکل و ديني روا یک لوب
 روااو ہی اے ما نے ادوا حرم كاتس اات
 د نبرد ابی کمک. قع اراشا
 (ےعا ےہ رر واود تراش دی فب ع سلا

 رزقا تنے میک ات ادوا۔ہد کت نیش زا هباوتما لک
 سر ایکن زان ےک ( ۵-۷ لشارساند

 ےہ رے مے ارد اک انوکں وک
 نیس ار حد ےہ ۱

 امن ایام ام کود مہا سس
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 شال نایات ایپ آں اہک
 ۔ںیرر ارب یا اوت اب
 اک رو نوک یاس او و پآ
 و نرو نانیطا کاک لد «یریگ ارام مار اکیا

 7 2 اےک زہ او رے

 عبارت تے بہ ۱
 و تسمیہ ا ال هیدن
 ےب لےے دوفے ااا ی مج بیم جین
 کا نار اچ مٹ تارک نواحی نون ادَجَم
 “تک ار ڑورماکک |برارام د اک ُرَصْفَداَسيَر كشوفات
 ڑ رگ وپ تو را هود ۳ نوش و ناٹْذَكْلل نوري
 رب روا حت اک رک کے سا دوا ںی موشک مھ دز

 ۔ےےاتاپ ٩.( ۱.4 ۔لشارسا یبا
 اگر ے پا

 ۔ے ات ارواتساف کا تام س اید رن اک 21 ا یسیرزروز لک E اے السا
 نور ول ںی ازای اعکے اتا اتنے لوگو هو

 ۔ںیے کل زا کاما یتا ےک ۱
 ی لک سا نک قزل ام فط با اوکی و یی رکا
 ۔ےزارک ا اے مالسا یی 0
 نیت سوسن هر

 نمَش يا سی ضرما ۰

 هنداب نم 0027+20 بر و عم

 ںی 6 رزروز لک یم اسم ےک ان
 کا ے تالایخاطل تاب ےہ
 اط 70 کرک

 ات دم لم میس تین
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 دم ا شا وَوڑَكْلاپَكََتْسيَقَت

 شوٹ یو ایا طض ایا کک ۱ عم سلو اهتءاضنت3

 ےۓاعروازنکر ر بسرتلاروا( ل الو ۰ وپ ورٹہر

 ۔ےالاو
 وا 27 رنز سو لب ابا تلت رے و یک

 ۱ تر سس هم مایل یک
 -2 او

 ےل روا اھ برب گج طلا مال ار س لایغ اکا

 7 م ےل لوت هديت لا ہوایکو ےاماپ حق کی نور ریزروز نیل 5

 اگے و
 ۱ 7 اے اےنپ امضا. مر

 هان سم نوع یا یکن ار فراج را ن دخترک

 TT هدا مكس هزچان

 کا لاہہود ےن هاست( مالکاک هم اس ةف
 ےک اےس ایم ال هو ک (ب -2 بوتلار

 و ساک 1

 لوت نحوی روت دعا مالک هد بج اف
 درک ای رک

 یر 07 هک ا 0 0 از ا211 22 ۷ ارم

 ۔ود انہ

 ی ی رو ہو نے ایا و دے ئے الاد ارے ایا

 ۱ ۔اکے جادو خس یھ

 ینا ؟ ویک و



 ا
 تک ین کوک کارا ۔:ںومٹیڈ موك مهتاب كد و ۵ م

 ٦( ۔ ةبوتلاز
 ہو بج ےاجاید ومار اکے رک ل اع کرا ابا کے سکرو زم یال ۰

 زر فو ید یوں وک اس ےکد ڈش تد۱ تاج یو ںیہ تیا ٠ غلو یں یوم ںی اد ںیم وت تل اند ںیہ یدو د اسی
 1 نر ںیم ںی فقالا کول لی مز اگر ام انا
 ےک تاجر هدز ترک تایاکا یدازآ

 : ںی ےک یوم ت سور ڑ کاڈ
 یی ےہ سام نادر عاملان اقا *

0 

 کو اح لبا اج جیا اکر کا کی کراہت رکاگوپ
 رک جے اٹ رک اکران اکسل کن السمو ہک

 ناز رو یدازآ کین صم د ترو کره م الغ میک الا یا
 ۱ دا ےگ ایک 17 اهرتزنک

 اڑب ہو بجیوا لے اچ کک یواز ار ےا ںی ترو ییا کاکا ددا
 مس ے نو ید نرم مارا تفرس کد جو ےک لاحت ساواک شا
 گل مگ لود یکم السا

 ےہ اک دکن یاس گلد ورق
 ا ایف قع اید سدیلہ ےن توی لگو روز عمدو وو واس له : و گناباد اد بی نر یر

 ؟ ںی ےک
 ےس یز و کوا وقف ص آگ اہ کیک یورپ مالسار

 ۔ے یک اج کہ کے ید داسا ئازا اتم اند: تار
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 ماش اتتفرب رضا تحت زار ےک الما ج
 تحکیم امانت تاسف ماس یی یت ۱|
 یگ ۷ڑ کیا یواز ید ہرادیا .'
 ناس ابی روتی لگ ر لاصساےک السا سان نا ۱

 جاکر روت ماسال ہک اچ رک شک اد کان لو لم ا
 دزی ہے اچ لےرضد/ایملیسای لمس اے مالساو+جز
 . اگ اہ ںی الدب وکی ظنو اک نالا یس ےک ر اتا

 ناس سلس ساروا (ازعا ےک داغ ا آب تب اچ ا! فرمت مالسا
 اين ناشر زا کاش ہر ا ایان اک کراداند ےس تامل



 0 تک وہ
5 

 ۱ گود تیز یا ہلصیفا ارد ےہ اک انا تاجتے تار

 ٠ کک ساس وہ اح ینا ضیا ےس رکے ہ اا "0 ۔ےایکر انکل والا ایک
 ۱ ےک کا ول تو لر ےس یک امدرفا لکا 2

 سما شاعر اھ اج کت دخ نانا اک
 اک دے نل ۱

۱ 
 بت زآس لوت لے ہک اور هیدن ان صا وک ع اف ا مالا
 ٠ لا قرض ا ےہ نکا ےک یم ےک( یف قوم اک اےس بیس یس

 رپ نیز ےس ورا رر اک لورا ے کاما دایکی رنک ارگ پانے
 نگین یی اما دک ینا ےنامکا کے ادرک او لا ۱ ۔ےسالاو ےک ایاخد او وک ت م ےہ تنال کا
 ےس نارک لایک وا نت لشد چوم ںی ادق فاو تارا هرگاه

 ایل ورتا

 ںونمآر ھر دنا ےک 2 ۳ 2 ھوا Ee روس نوشتار دا تا تپش مکن
 الت (۲- - ۱٩ وند ۱



 کو و و سو رزرو ت م
 لوف زام عج کو لا ۹

9 ۰ 
 a) -کمداز هټزر

 اک درک رک ر 27 ت رزق
 واک ایر بلار حس یوم

 هلو رود یھ دو و هود
 4 دقو ۳ ےہ" ےس

 و 1 ۳۹ < ده ام جد
 , تشلفلا یرتواهتوسلت هبلج

 8کو ھی ےک و
 -.ه«لیضف نم اْوتيِلَد هرج ارم

 (۱۳ -لحنلار

 مادر تر و22 و و هرات مر

 دکر رالی مک اتم تشک

 شيام اهن مکن"
 (۱۰ - تارعالار

 کار وا تلف و ےک ساکن اشا وج یں یسک راست سس رکی
 امید ےک کرم دا تانا با ای قر یخ اپ ےس لوس ےک رو متی
 ؟۔ے کشی تسرد ٹی اکرم

۹ 

 کرن اتنی اف سجے ید
 ۔یقزراکادخ کما ری ناچ یک اول ےس

 ایر کر کرم ساب ا حاید

 اکے تشو وذات ے ا مکا
 مک ایر جہد کتنے اروا
 ہشیساکر د نم تیک مت ہےئرک اپ
 SND ب سی ال
 ور لئ اکبر ےن ار

 اسے تابایتخا ںی نک ںی م
 ایک( ف تیل زاما ےہ دا یا
 وے راز ی کک وک مک

 نا یک ترو قزد کور کے ایر عو اکر ایتخاروا تئاط یو

 رز روا ںی لب کن لر اپ ناب سش ال ںی ترک و کراس
 سی اےس

 تازو الو ےک اھا لہر ام ےس نا اصرار | ےس لا شنا ۶

 اکسس سحر سا یک
 ا اں اید ےک تب 1 تانک 2و اروا لو الصکن انار اک لوو
 لک اورو ےس المج تے اھو اق باب ام ورک
 دات اب



 7 نر قبا کک عاد باد اف

 ذر منو ای نوکپ ای دک ابادد اتا کیک
 _ ےک ارد لاو تسد 2 ۶ وب تفکر ٹاس
 ےک یون کا توس ناک وب تاب گا تر 7

 0 2 ای کیپ یوا لاو نگر تن ملک
 ۱ سیر یراق مک تاب کد تردد تامل ۱ یک

 ؛ ےہ اک ام لاین ےک تست 3 ےہ ےس ا7ک تود چی ےک تان ںیہن پانا اورہ ےس لود
 20" کا ی کک

2 

ep ۱روا تات ءان تز ااو ےل وہ اہ ںی ےک یش کوا یب  
u۱ بلد کد 2 ار کیت  

 نیلوفر دم ال کیلی ا الو ۱
 ۱ -- :اکے اج

 رو ہے رس ےس اپ( لو ےگ امر ےاد جن ھا لاو سالاد ما
 د اوز رییرک دس لا ےب اکی ادراک ادنی ےس بسا ما

 کنارہ ےب سا اکے اچ کد ےک تمایق اپ اک او ےکئامردا ےب تم اکر ا
 ۱ ۱ )ر . روپ ےس هام

 سا علیا اے لارا مووت راک شت یوکے ی"
 1 (یراور کوب بش کسی

 ےس اڑی مددت ات نک لپ کر نک کرک ۱
 (ږم ار هد بس مک  "!علو



Al 

 ےس سوم ےلصم الہ کان باک بار توضح
 یر لول یکے راہ ایک: یار ےن گرما اب ۲

2Û لاپ تیاروا ںی یر ڑوا مچ چہ ددا کلب اید ناک 

 یاماها ایف با ده ا

 دز( افر کے لقب یا اے آے آے ازاد ہو
 ا ا 0-71
 راک و ےہ مرد نبرد

 امم ود ےن پد ؟ ها لوھ واین ےس د کی :ایارف ےن

 یکے ایکس مد کیا فرا ےل د ا دا ضار کس مدد ہد سرا یا
 J عسکری یزاراحے اے دے ددا درایور ار
 ۱ ال

 ںیم سے کاب تسد ےہ اد یوکے رکے کراکی رانا
 ۰ وو داری کود هردنپا دک ٹاک لایک زام ایہ اہاگلتد

 ہد یکے نک ہیلع اےک مما لوس نانسی اب ےک ران
 گنا روا ای اب ہیرا انک یر پکس تست کک اےک کیش اما لوس
 ۔اگد ںی تاج اک

 هارو تم ای وا فی رکے رہے املا یم ایام ےن رک لا ۱
 ۱ - ےس اكاد امد سل

 دارا لات وک یا نرم تبادل
 ری ای درا رکا ا ےن ےک کپ کشتار لکه کو ےس
 ۱ ادوار وب او صبا کابل



AY 

 اب راس سود سا ںولوڈان ابو“ با ۳2
 اشوان او تل ںیم د از خ نیتی لاج ایہ ابآس یم ںوقالع یا
 زرا کیبل دام لابی تاک

  4ےڑوک صد رم انا اےک لا ین طی ےس بس تاج من تم

 بسا رم

 : بابک تازا ےک تلااک اےک ناروا طباور ی ہے لا تالدا
 ایر رخ کا ینگ ات افن اےک تالام کدام

 کت هو هلی الا ساک طی اےک لوک کو ماس ۱

 ۱ اج لن کین تالعام
 سرو فش ےس پاک رہ کک اما ےس بس کس نما هه

 ؟یلنمرلنافعسط ایم ےل ےنوہزادنا ا کل درگ ار

 خو با نزن ا ےس هند اوور وے مالا ےہ ا
 عبد ریزد انا و سر نر هاد موردا و

 مت امس ابیات اتش اساسا طرق
 0 ۔ےتیدرمئافوکایند کراس ےس ایش ےن انک

 ےس ینا بادکنک دوس باطم اتا ا
 هوا اب گام ارواےنرک ا و کر ادرک 01 اےک سا یکی ات اج ایکن ار

 ۔ے نک اہ تنابا کے کر
 ۱ سری ںووما اردا تا ظذ لی : ھر کے ارادے کت ساید

 ۱ ۱ تست اوت سالام

 ددا هپس کلاس وب ابال ےس اف لپ ے ون | تلو ءا

 (امےب ا هارو الغ کل کول ا اک لوو و لا ہیلرڈ کل اک لخروا



۲ ۸۳ ۰ 
 ہر افر ٹا رای کلا ے اک تاکتیک 1 ر7 230 ریس یت -
 ۱ وکلا

 رپ نہ ے یہ لدز یہ ادرک غرا قن مکن ام وَ
 ۔ےابانفبلخوکم لا (« ۔دیدحلااز هن

 ۱ ےن وج ود ےس ایم لام اک اردا ىدا دا لاس نمو
 عادل (۳۳ رونلار ماس

 و قاس ے سار نکلی اھا اکے ود مک یا یکے نام ۲
 ۱ ۱ ٠ ےہ لف ںی زللاض

 . بلاک رارقربوکن زا ماع رگ
 ےس لوسا ےک ل انشا جے لو اکے کر یم درگ لود کم

 ۱ کیس
 م 613 ار ےک لورادلاب یو و کات ءان نبودن يک

 ۱ ۱ ۔ےہر ٹکا 9 (< -رشحلار مک

 ید ںی تزاجا که ےنوہ رارونکن فرید ےیل ے ماما اسکیت ۳
 مارک تحت ار امضا تل کاپ ۱
 JL لوے اجے تط کے حرام اهر لاو باک
 ۱ ۰ ۱ ۶ 27 ان کر کت سافت

U f rیخ کیا سوق لہو در کت الام نی ارگ. 7 یو یک  
 ہرن لام ےس ی شرو نرو و لخت اھکے جد ای اظ
 یکے نو ماع ہے اکران یکح کا... ےھ جہت لود
 باب وز نی لش ی کرکے وے ںی لوکی کا کاب یت زا
 نی لاک ارد ےک گیارہ مووی تاجر کیک

 بر اراک کس... نوید مشو ماس ٠



Af 

 کاج ایک کرہ لپ الا ےدکنلا )4 اھ

 : ےاما اذمذیبعراا ۱

 سا بنایا وہم اکت سس یل کا غ شیک هلمع ها نم
 “زکام ` تسد تل
 ےک سا ےس ایہ لاو ےک ےن رر رد رص اک لع ۵
 ٠۔ای ماجرا ےہ ےک ےڑنام ایل الام لو ہرن ایاے یب ےل کلام لما
 ٠ ٠ے ع لاتا ںوگگنوا ےک درناو اےس خوو د
 تیکلم کس ا ےس قلع ئاج انکے ہہی لوا سن ہت اک گہ امت 7
 ےض رھا ےس اوج یکے در اے کاما اگے کت اکسس جنگ
 ۱ : کے ںیہ تاریک کام تر ما ےک لاک

 وَؤادواز ںی کمک اد گرانی دم تن" ۱

 ے ںیم ںورنبتپادد گاز 0 28۶
 ۱ ۔ےات انب ٹراداک اے اتاپ وکرم ءاتس نم وچ
 (۱۲۸ ۔ٹارعالاز ۔جدایع نم

 سو روا رکداکےھ ا ےہ وہ ےب ےک یا تیل اپ تارو یکن زن
 “اوورز ںیم انتم ےک وااو نیم راکیب کیلا ےک ییا تھر ےس لک

 روا ےن کلام یز چک لعن سو صخر یکے رم ان ملص م ا
 ںورچ نا کت لب یک ل اسد مدربا اک وہی ور چ تافخ ات نیک ا

 یک تسایر لو نوا لب ول وزچ ترا لب لوص
 _۔ےبراو ے ڈاک انب اساں کارا ےب یراد ےت ذ یک

 ےہ ۷ںیم

 ےہ قول کا. اهتمام ہو
 اروا یف کل مو کد کزا کلا کت لام دا ماع تس ایہ ک
 اکا یدک ایما اجے تا رظا | ےک تاریک



 ہم

 7 ۱ نی تو

 کرم و و ید اتن رشیدی الو نا
 ۱ 27ی7

 ۷ لو ہک زر روا ریس بسم السا رکی تو پآ

 ۱ ُ .هیلپ زر جو

 کما طلا ںیم ندی میدان
 ا ےک واک اپ روات

 ب تر ء77 اب ےک بسا

 انا کاٹے ان ای کم ات مظنون ام
 ۱ ۔ ےس ور هنر اکشن اع نل اتال زانا

جالضٰےئاطروا ات کب لف اش اکا م لس ان جد مہک ل 7
 یتم

 رومی اتے کا I قول روز سهره لی کل ولاو تیک

 ”-- ۔ےاب بار کتیح اک ےس ای
 از پف کل یخ ام اتنی ہد یت تنش دام تک
 Jx ر ہدایز ےس ترور کرا متری 2 مایل مکه نم کی تک

 كارا فام فام ےہ اتر شال اَت نیک
 ر زود تر اروا این کر اےک ٢۳( ۔ ۱۹ هرتبلد

 ۱ جر

 کرد لارا اردا فر اج کے اجاہھ 27 “ےہ که وفع روا

 دہ هوای رش

 ۔ےی لام رت ل العرا یر تہوار مس کک اہک اناج ایک گی روا

 ےس ےہان اچ درعم 2 اک ورک ترور طر فف ںی لور وص ں ووو لاعب

 زیپ یکے لام لا دردا ےتاج وہ تسرد تلاع کتا



۸۰ 
 : ںیہ ےہ ورا لوس
 ےک ھی یراوس ا ےک لس ید سا 2 و جوایز یراھسام اپ ےک اسلم”

 ( مر اونو زا مکس کے ے ےس اوو وهدا فاز ال اب
 تلخ اگ تراووو لاب الور ۱ 0 کد مس وبا ترضع وار ےک شیر ۲

 حس سس 2 اکے کر نوک رای
۱ 

 ۱ ۔ےانباپ لاعا یاتالاکتباخ
 تذف ل پاک کاک ب ام الو دایک ےک داد ےک اید تان کر ےک یی 27 مرد تعا ے ت اننا سا ناب ما ا
 رت رگ رخ گل لاین باردا مینی نیوز ۱ ۱ 0ھ,

 بله !ےراہت ہو (۲۸۲ - ہرتبلا)
 گاہ اہ ا تقیقعرد هو ےہ انکل و ےہ و ا نکس مت
 7 2 ایزو لیپ ےس تز ربا ۱ ٦ راے یم ۔دّبحمر ہمت

 الزهرا یرایوا ابو از ادم روا گو دی وا تنقفط» تستر ایم ام هوندا
 ےب ے نا ے غ الاو ےک فام نیز ےک لکه یدکی تک گول و
 , ےک کل یھ کم جنیفر و ام

 نادر ترور دو انا دانست الا اپ ےک ادل کک یک پرگل لہ ےک کر توزع نیا ن السن توز



۸ 
 رو رم ی ےہ یی و ۱ 5

 اہ نو 0 0 لم ایمان انکو میل ےس

 تعلن لا و ایکو لس او کور اروا اے اچ ابل ےس شست

 هه گرم چڑ هو ےہ 1 ۱ ۱

 ےرک دان دورے ود هکر ىرحالا عامها خاتا

 دتا مردے ےاو ےک رایت قیا بنت ارتا
 ا

 ۔ےآ تست کم کاوو (۹ ۔ تارجحبرر نرم

 ان رہ اکت دا! تافل اش الو ےن روک جوا
 اد ے الد تاج ےس ان ورقن شکیب ےس لو ناتا ہو رک تپ یم السا کک

 ؟ےہ لاب لاپ تناضيسور یئوک



AA 

 یرازآے فو

 سر ہیلاماککان اسکا نیلی یت اضا ےس یھب یدازآےس تو
 ران مای اشیا کا ایآ اس ےب میل
 ۱ ٠ ایں لکم اتاک اس

 نج رظلد ان کیا رباط

 3 ۸07 کلر نما ایا ںوٹوکن کسر 1
 رد نوک ا اکا رگتشد را تراب ید ںیم تان الا ۱
 ۱ هر وادار دک اون گو بج

E Iتور کرد رای سس هم  
 نان ول کاتدا کاایک ت ساید اکے اش روش

 1 موم مکن وکلا يا ابد یر ول وان افکت کت
 روا لا ے کلر ةماطاوك لم ددز لود یک :تلاغ ےس تیحاج ۱ :

 ۱ ۔ےرد هات ازر بس۳ 0 انار ۱

 ۱ ` باقسا الب
 روا اتو اب ےک ےن تما ب ون ساسان
 تھ طے اج نٹ یر

 2 ماکو ناکام اند تور که سال ۱



۸۹ 

 دوا ہانگ وک يه رک تین در کک شا
 و کل ارس ےک( اد اساس تا
 _ ۔ےضاك اب کیلاکمئالسا ازت
 ددان یو !ےاتسان او یدک اف کت مہاغمرو راز

1 

 روا فال اتے نار روط ال وص ےہ اپ اتاپ ی ےک
 م

 ورد لوکی روڈ

 اگ رک ل گران 29 تو کے و اید داغ اد زم السا

 یک سمسم ےک ےن کار یپ نسیم امو ےک ناشاد ےہانکم ات یدازآ
 ا س کل وز ت اح قر وم کیل ےک ے ارگ ون للص

 از ده ےک دت یک للاسررو اد جو ےک اسا نیک بج

 :ل×لزانعبایفایک
 سار د
 ےکر رے د و او

 ءامسلا نم ههّیلع ل زن اشتر
 س طا ف مور یس ےک

 امک مهتانعا تلف ها
2 

 سرک و یاس مصاف ےک

 نرو نم مهنتاتامو نیعشاخ
 7 ںی لک 2 و و ر وہ ےک 2و ےک

 7م

 رب موم ر و ا ۳ 9

 سر مو کو 7 ور ۵ رب 7 ۲

 لک نم مات کالا لا اوری
 2 اں رر و 7

 . سال گیرد اب نا مرکه ذر
 1 7 ۵5 و

 (۸ ۔م ءارٹشسر

 تل زانی ان یاس ناسا یار
 ےک کک لاس یی گی گن اہک

 کا رس ایک گو نار ساب
 نم ےس الا آل عی یو

 یف کا با یتیم
 نط لتر تنبح رسا
 2 )ازم اجسام

 ےہ هر ےس ۳ 8
 تای گل ایکروا

 تان ہد یکے طر ان کیک
 بس ااف یکی ںی سا

 ۔ےااپ لن اہایت یب ےس منور وفنہ نوا کت اس



 ف 7
 ںیہ راقت اک لوری تام رغ ےہ ےک ناسا اتر م رح ال ۱ ۱ 7 ۱

 رگ ےک تری کا ہوکر اک م ارعا ےک ل والس یی اہ ےک نا را اپات
 ایگ آم اک ایا ایا د ےک

 یکتا گو ناف اے ےک نال ایا ما عا
  راتعا ات ی تک نالے ایکو تس یکے سد ارد تا دا اکا
 ری رکن ار ےس لیہ یسک ےک اتتا کدازآک ایج ےہ

 مو ستی فاو ے لک ملاک ا تھک ہر ظن اقا ہوکہ

 اا اک ك اا ےک واو ےل نامی اور

 یک کے نکل غار لس ماد ےنپا دک وکر ا تعا اورتن کل واچ
 اک گام

fS 
 :ے ایم تزابا کک نہ ںیئ وف وص ید تر الا

 ٢ توام ےل ےک ےک ملن شکار وات رک حلق کل والا السا کیوجہ
 ےل کے نکا وک تعا یکن ا یک
 یورک تیا رکن کس ںیم لوک رالی...

Ea۱  
 3 ۳1 | کک کے ہو سال تلاع کا نایت روو ووو روا

 ۱ ہد کات ڈو ازاں وکیل ےب اد ڈور کک ور تیر اج ٹر و
 7 ۰ E و اد داره لر شرب روح کے ا 5 مه ها بر زا

O 

 ے اوہ بلق ایفا اضن یاد انکل ا ےل و ناو لب

 ےس

۱ 
1 

۱ 
۱ 
 ا
۱ 
 ا
۱ 
1 

/ 

۱ 
۱ ۱ 
1 



٠ 

۲ )۵ 

 ےرکک نج ےس پاور دایر یم ا پتے اپ انکے پو
 تصور وللع1ە0ب
 رے... |
 مکس تایر ایا کمکی ران

 ور ار امار دا نایک لک. زدن کوری کک ید ف ١|
 گے ت مام ےک دے لو ندیم آ ۳

 ا وس ریہ ت و 7 ۱
 ںیہن ںورھگ ا سیر وا کد لا عالمِ طلا تی
 اکا لاو ےک اصن بال یا ن گوتنی واک
 وتو کو ےس تابا ںی دے رمان کرایدنم مورا

 رز نوک لیست کروم | a ۰ 0 رس ۳ ۳ ۴
 روا ےہ یک جیم اومده (۹ ۔۸ ےدحتمملاز

 هیات ےل ںورھگے رام یت ۱
 بگیرم یک سود کیا ۱

 موها نیا ترشح کس "مه را

 بم میگم یس جج

 ےس اے مالسا دوجدابےک جت سد رز ایر ےک ترا ما
 رک ہت لوط کہ کی مج
 زرسی ےس ددا باند چو ا نو نو ند مک

 ۔ایگد 2 نیرخاظار

 تو مبلی نرو تی تب بیر
 یکے ےس تیوب ماهی ےک ورک کت یراج ونک م
 " بج قم ےہروبر دال بار اوج کک ہے لوو رگ وبا اکی نج



۹۲ 

 ےگ زع ره اک 21 71 یخ تیم لص اعراب گن ا
 سم ےک ید کا ہدرزایکپ او لان ام ہیلع اے کم سلا لو
 ٦ وز یوم رخ اک حیا ںیم اوا کک

  ۔ےہ یر رک وے والے کات تند از الا یہ
 )زا کک سما اینو وہا ےک ور نی

 ٤ "02 ویر ایگ بج اعا نال ےک ب زمکو وپ ںی کلم یکے ےن
 تو رے ہر تک سز دا۔اھکر افریقی تز لاد ےک ود درد نپ ت یداہردا

 7 : ملا یر تیر قر دا ت رس جاکر اپ ب لو وو
 ا رنا ایم تم پا ںی وہ ایک و دس کات رح

 ۱ زیان یک سا ںیم کرت. تک نا ہد ی سج وم: ل زان بان ا
 3 یو صلید 7ب توونیئادیاکک : روا تام میزان دون غب دوش هایت ۳ _ تبیوو مرگ

27 
7۸ 

 | | ریزی الماس لود وړم نلاااطہ وَ اداه تند
 ۱ ؛ راجاردا۵ اح عی اردا۔ ےک یک ن ا امامت

 روزے اح کیا لطیف "۴ ہشام
2-0-70 ۱ 

 ی9 وہ حطکم ےک خا یال
 ا اوم کیک کج اتم ایمان پا اول هست آے ماسک تا تالا
 ٢ ۱ مر گارد ےہ تک طی ےس کاایک ا ورک زا یر
 سچ 017 3 رویم یاب گجت اےک ںؤ ادا کال .  ےک از لا رکی وو ںی ں و
 / ۔ےڑب لیتو دو اب ےک ے اھ کل اپ دص یکے ناپ چک

 ھت رک
2 
8 



۳ 

 ریا | یر ت الغ رام ےک ےبر کر فرش نام ط کمد

 ۱ . زبان وکا اےس بیم لای ےن گنجی
 ہیر جزو تایادد کت اد ای مکا ں وج د نال نوک ۱

 ا ,Ur یک 0ر7 گا ایک

 [0 71 روان دیس ناس کی اے یز الو وج

 ۱ رمان ات زی اتما لوو روا ٹک ای
 ید ےڑاورد ےک لینی ےس مالعارو

 تقاطں اکر اواز لوا ایپ ملک مارو تاط نک پلی لام ۱

 اب یو قو ها بت ات یحام الف یایعرک
 زود ھو اح اے ںول لر اینا

 الو تاج

 کم اک مادا 70 ام تہےدںئاط

 ۔لیزمازآے ںوڑیک
 ذك جن ہرا ل ال گے اه مکه اک او وک

 تگ ںویک
 لایا رکے دب او کلاس یی ے سا نی

 ۹ کے آل وکی ب صاروا راک با یآول لور ںیم

 7 اد لا I اھ اا لوفر۵_لژ امہ

 ات نکی اس ےک ل وااو ےنرکوامض
 من ال کی طرب اےک ں وو وی ہد دیو اشک

 ` .قاباپگلیگ
 دلت کو اڑآےس توان بڑ ںی لش ےک

LA 



qr ۱ 

 ؟ بکر اکانت
 وب یک اے و گلی ا ںی لاد ےب ہیک
 0۰ 2/ص

 کیہ ےس یوزر تسلم تم گچ
 نم برف رس نساجی داف کل ماظنااینورکے ایر
 ں رو ےس لتس دوعا کیا ےہ ےک لوک لاد ےک ںی اردا ںی جس اچ کا م 4 ٦ و و ورود روو اک وس
 یه ارکستر اذا اس ےک کس اتکا
 مگ سل کد کریس تک کس
 ؟عاتک# دن" ۱یلوداترازب قاسم 1 ت سوز ےس

 لس سا یس لورم دوره ای رک کات والس
 ای ابو ندامت سیٹ



 . تاداعو ایا





 ۳14 گریزلانا

 ۔ے ہی تم شمع تا رو کل ےہ تہب
 ںیہ یی یک نایک ریما کیک مشرک ینا نم یا افق اد کئ یاب 27
 نی ہلا تیاری اس ےک ار اکو ہ دینے اد ےس ان اک لم ایم هری کیا 7

 س SSL ار ےس طے انا ےہ مان اک
 ماظتا ات خادد لوپ روز ٌك ال وود ےس نم سابق اہک تاک
 ایفا سا کرک

 وا کت کده فن بج اکی کیا ح امت
 کا ےک اف لشو لام ےننا ہد تیپ را ارگب ےن 67
 ارے ینا تارا ہد آے اڈہ لاد یاو ےک ایا الاب ج حر
 رابعا ئ0 اسکی اہے ناروا ے ابر ل ںی

۱ > 
 انب لورمل انم یکں و ےس تود ۳ تاب ایر 2 2

 هک ظفر کا لولد ےک اتا ید ریو تع اطا کولو ردا ال
 ۔ےہ و حلب ایا ےس علمکےر اک )طے اروا رادرگو قالعا
 کا ارورسا ! وے تال لاہور کو ےسا وییجتنر اما نیو ااا

 ها كناما



 8ہ

 0ء کک یر بک لود ا کا 1
 لاو ےن گرزز ںی وہ ےالب ف طر ی کی

 ۱ ےہ (۲۳ - لامتالد

 یک کرب اضعا مون با اک o اک (لوروا 1 کد نیش
 ےتوہ یک یر زاہ ےک اہک نلاا و یم یک نزایکح رط اے مان اککتشاطو
 لےے ہک ہر ارے عن انار اروا ا

 رتا ےک ارگ تن مس کا لیلا وے 1 نو مار ون رز فتح
 ۱ ۱ سانت

 ۔ےانک ےہ ان ول 71 او کل اتارا ےک اف ن ا یب

 انکے او نر کیے کلا ام نانی داتا ام انیس اتنا
 رغ اکا اتوا اات فط یک مات رپ ایوان

E۔ںرکل وت ترقد یک اے م فا  

 ہو ناع اید ساید یاس ےک اتا لا نا ی

 تاک کا انا خیام ورک اروا عباس ساک لاتا نرم
 ۔ے ات کت کو لن

 ےہا “باعد باو لال 20 ۱ “سرو تم «تانصتش ا

 سورو فو ےک ناچ او انس لابد ردا اک الت کت برق ےس دارد
 ۱ هک اقرادعلاو مو

 ۱ ۔ےہ انکا دب گر بز یک یک لک اب کیا
 ںی سن نو | جک نیو رپ یب نکس

 ۔ اکے لج ایہہ تام تہ بای ک
 تلخ لک اے ۓرسفد یکن کل یاس اک کر زرا ٹاک

 ِ گیرم ا تسر زك ایر ےک لوو روا



4 
 رس شیب سارا کمان ار ۰

 نیت را پاپ ناسا اف سگ چا ۱ ۱ بل اگننلای»
 یونان یک یر امی سا نوک نایت ال تام مم ھا 007 7 و

 ۰ اب و .ےیعد هایم اوت کی ان اند اخرا هی ر0 2 ۳۹ اضف ےس اع ےس در تل هوا
EEEرقم می هک  | 

 ل ا رخ سادا ف هب نشير
 کر میک قسط ہار ک یتیم یدک وراح گوز ناد ےک ںوککہد یے ای م شیک باس ف ہم نمک
 کز طول ےہ نیت ناکام نما

 نا حرط اوت کس نو کر اهل (۱۲۲ ۔ ماغملا) 7
 ٠ ی ےک ے یس اتباع

 ےہ امد خار سن تبلت ایمن رر سو نیم

 (٠ ےای ڈر لاو ےک سگ تز لاو نایب
 ریو دا هر لار العین اسلا ےس سی ےہ ٹو یش کر 2

 .عازمازع ار ال ان اما تدرب ایا اکا روا ٦
 روا ںیہن یخ وت فا گرتزدایب تماس کس امت زرا
 ےن اا اےک کیت

 وَ کما ت اشاد لرم گے اد ئے لا
 لاک



۰ ۲ 

 یے اہک نبی کا نکاتی یمےرشاعمددا تار انیس ے در

 د ےہ ار ارب الا لو ار وا وعنا کت دینا شا کتا
 کد ںی لا کور ردا ایران 7 هلو روا س٦٦۶

 حج ںی کیا لب کپ وید روا ایچ ۳۹ یونشیام ور ورحنا لو

 J کو ام ے رد ٹیڈ ا ےریز روا 0-6۷ رسان ےہ تارمار

 :نابز ںیم لالو ملی ہیلع سا ےس زا لور ےہ گرتن ایا !0إی

 : یے ا ےب ید تا ےک ناپ ید زیرا
 یل لاش اک اے اف شروح کے تیپ مر ےن لانا

 بجا اب ہو 2 اس وو 37 ایر ایم نو زر بن هی ےک

apr LA 
 روا برکه رنز کک لود ہد م ہد کے لی د یی Jip کر تر و و

 - کھرل
 زرا فاکس ایا 2 2 زار ےک اہ یلدا تاب

 ویزا ئوکےس ایا لح تراک رنز تیادا ےب
 ےل آہ عر تسر ےل ےک ےن دم کردا ےک اک ابا
 از ںی رپ ےس نامیا لج جے لاو ںی ںی ع

 لار سان سا ناناکے اتام طل او ونا جسم
 کک اذا نیا لج کے ان اھ مق مپ مانےک ک اردا ےب تاج انب یبا تےےک
 ۱ ۱ .عباتانب مغلوب

 نان لوزا ل: ےک اھت کور کل را نیک تور
 نت بیتا بسا ہدایزےس سکا ہی ایک کے ںی ناسا تتح
 تارا یو کون ےک ی اردا ترین نبات اب یک نم یکے ناموک



۰ 

 ایناز اروا

 تان یکت حک اب کل اد ئاد تابت یر کن شک کے کم کا ۱
 . ۔ےہ ہا ہدایز تستظانع کت گلف روا کدناپ ےنوس

 ےہ اپ نوبت الوند کش ںیم هستی کد نزای
 ۔ےہ ا نل اکے دت تمار ہک ابا ہک اھت وک اتکا

 گار وارسا ع ںیلہد نوبل ست شما نت دلا نک عامر

 نکے ںی ار یب لل ایہ ارپ لود ےک اکی ےک سه یو شر یوڈداب
 الئ (٥۔تارجحفر

 اکو را و اضافی ج اک ت ںی درک ںی الم یی نلاریاروا
 ۔ایکئاج لرب یب تک تاملاع اهم
 ہار کرا ےن ور وا ےل نا و اجا ھو رونما نتو لاک
 ایر ا کر ہچو روا ےڑوھجر ارگ ںیم ہہ ۴ ندا پسی اٰدَماَج

 نا نو کد دمروا کد مانے وز تویوتا
 ایک روا برزو لاطحهیمک شرک گذر رر یْمَمَتَّكک

 ساب... مس لاس

 جور ےک تنگی فلاحی شه لپ گز وہ ایا

 کی کن ایا ہا یک وارد لول اب اوٹ ی نک یم یی ےک اےس ا

 ۔ےہ کیک ت اہ یک نیل ماکس تابفوہبصردا نک تاب
 رک م وار کن یاس تنکی اک شکم کوک ہک

 ےس بخت یار وا بلاط یک دونو کن نصاب نو ہارڈ تاج نمی
 ۱ . باتو

 را لے ای یل ہد ون ایا لبا ےب راد یدک قومی امن
 س0072 27



۳۳ 
 نزولی اس ا تاک امر ممد دی غِعْيَک

 ٠ ےب ایا ۲ -الاتنالت
 تر ےک سام مات بے ےک طفت شی زوم الا

 باز گر فن لک قو یی ترور دا کرد میا اا ےہ گپ ا یا یاس تاکو رندا اھ کرنے تک او دداا
 ۔ے او ابربالددوا ےہ اتا طاس ےس یی ایا یک کک

 اکی وہ ترص زا تر تعالت کا دات رنک دانہ یکم
 تر شاکی کر لو ےک مد ئل لم تالغا کرم روا تجار : سما را ترفح تعاطا کیر رم
 کتاب ےس لا

 کب روا کاتب ےک ناب باک ار لی لوک ساکت قبیح
 رو ےہ اہ گاہ دوم تیبالصاکن مز تب لا و به ری رے

SEسار یس وہ ین کیک  
 کمی کرا امن اکر وڈ بج نخع ندژوتیال ادت 20 1 یس ۳ 2 ان 2 هم رس ر "

 گیری ور ناچ کن اچ تاص دا ی هو هه رش
 ںی ےک یو ےک ر ید نے پا نئن موش یی

 روا انآ تا ےکانلا ایگ الا



۳ 

 ۳ اناھکد ہار ولور اک ۲٦۷۳( -هرشیلا)

 ھی کم ام گرد رپ تیم وصخ کز ایما کلا برکات نزول
 ۲ ۔ےہ نوک ل گنواصزخ ارگ

 ۔ے ناک لم نصف شر اک ت ابجد تار انا كاما
 ؛ بضفم بدر + ت حادا اگ د ےن ے پاپ ت ی الانا و

 ۱ حس اورامود ےس ٹال مو تاج املا رم ال روا دی اعم ۱ زور

 ۱ ٠ اکا ٹک ین نا کے نایب
 هیت نان ونک ك اناے لاتا یر کے ان یخ

 ایل ےہ روڈ ر تسد 27 اصحاب روا نور فط کلا

 اوکوم ک اک تروا دہ کیا نر اک تبقا تسد

 ۔ے مم ان اک ید دیمادو اگر ها کا بس
 .اتیہرک پںم لو با تاماسا ےک کا اہک ےن کک یں

 راج رز کے ہا شاه ار ارپ ترن تن نکے
 ر کفی انار

 ۔ے ناما گو اصلن روضتمقدرپ
 تانمو داما ےک اردا لمس اس ےک ایت لا نوع

 ی ادم کوہ لگ ےل ےک اکر درپ ہا د ابنک کد طا یک اردا ےک
 ۔ے انک فرکانس ےک ا روا نعت

 تو هام اک لودو لامروا یاب لک لیٹ

 نا رسا زیو تام احا ای مات اروا لب تبوک اش ای کت وع وک
 ریز لوب ےیل هایت یکن ش ابو ما یو چ ت کے
 دا سا رپ مان لات ٹل



۳ 
 انا وج رکے یب ےک ورد 7 تھر ںیہ ۱ اتم راج گے ےک ااف ےنپا گول ےس تہ که )ناب
 نا نی ںی ترک اقسام دو رب که سد < ے نام لاس تب غا

 ال ںی پیام ندوی اا ناک ا ںیم لک 2
 یا “0 ناب اے تقرت ورا وز ےیل نیز ید ایک سہ

9 ۲ 7۷ 7 
| 

۰ 

 : ضا ون ی ناب ریو لا اک نانا بج اھت یو ار قاب
 < عده مان وک فاجآ ںیہ وت ےک

 ہر یاب شر اکی انگ ےس اہ یر وز کس ناب اک ادا ا انابح

 رام کیاود و بز کا ناب سیلک لق ےک نانا رگار نکے اب
 ۱ ۔ے تورا الع ےک ل اردا بتا

 دوم رایز یکے رام راز( لوک کر وصال
 ےک ع یکت یخ ایام ےک دما العام ےک اینو کا کور
 ۱ ۔ےہ اج لب تاط هوای لو

 رنو داون ے اوری گا ک نمی جی نم ساقی
 ناروا یکے سالم اکا تکنو دا لَا يَا نود

 تارا یرئایلہدیدرگے یا کیت تام یی گاو
 تو او گر انلامیارشالاع ےس ای وب ۱ بد -هرتبلر

 دیگر بوک پس
 دا اب نا او ایا روا ےس اتم تاطاک 2 ما
 راو ر کک انا ےہ ان ند کس تک گولے تہ بید د ےک جآ

 آدرس لیلا ساره اب ناو ےک
 ۱ ۔ے بے لوک ندا گرفتن راک ادا ست >۰
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 یا را ار ےس لس ملات 7 اس

 الا زر اون دک تاما اردا ےہ یک ا ا

 نایک نزار 3 اہل: ےک لاشاروانانا نل تاسو

 ۔ےاتگطاعا کے

 ے اکورور ےک اکا والا مالک J ہج لج ظافلا

 ےک ناپ ناک ے ایک انا سس 2 رک ت ایرو

 2 لات ایمر ا ےک ل وزر بس او یک کان یراق اس
 ارور لارف کک ارد کور یب کت ایپ کل رنو ےس ا نادت |
 با ترک

 تالار تلف نا کیر سدہ ےہ مت نابود
 بستم او بازم راس کارد رگ

 ر ےن لو رکے انو یک تحسد کے اد ےک ایا

 ۔(ر ےک ام رخ مل ہیلع
 زا گلا ال اے بس ںی ا الت تر اتے

 ےک لایا ااچرواےا ایچ ہد تیک عسل و پس

 دسر

 ےک اس سر با آرا ا قالغ وس د اکا ےب 74

 ہراس شو باک جد ات ںی کک ہیلع را صور یکی

 یک رب اے ئ اکرم ھے لا ے امہ اوٹ | را بس تس ایر ددا

 ےگ 173 اسیں قاذا رو یر اےک لد اس اتا اگلپکڑمنا

 ایا یکے راتو لوصا ےک و کیے ان ول وکی ۲

 ۔ےہ بی تر مگرڈ وس

 سس لاو لا او ےل ںیہ ڈک اسے ینہ 10 عرض کلنز نما



٠١ 
 ۱

 ری گر ںیہ رنز كانا 7 ےا نی یر کم ای لم گٹھ عام ما یک می

 هک مکین و م ںیہن رنز ےس پن تنور
 ۔ے ماجد

Aعازم رتفور ورا او لم ای ہن ایا  ST 
 .a ۔ےساہ دہ تو سکه اکیافتاو لر یک رنز دا ۱ شف عمار تار اند ےن اٹ الا
 ری نر سکے تم ماتت ا ناکا اا
 ۔ےہ ٥رپ وج ےس یوا یک ادراک لے كاما ناذ هزورردازاغ لس

 ےس ایان ادا یس ہاکی اھ ا کان ۱ نیا پسرا مانا یی لد اف ےس نا
 ۰ 3 لاوز یکم زن بی شنا مار ےس لاد تا ۱ ۱ کارت اکے انی ی اتے اردا ر ۱ طض 93 ر ا اوو رکا ے اکا ارال اے اے ارو ےکتلود د ۱ برد 0177 راورگدا کن انا ےک کا نقل لو ماہ لسا 1 ےس رم اظ ا اوراس یے سر اسکار کا کن اتارا ےک دا ۔ےہ قہ الا کے راس هنر ام مال ی رنا وار پچ ودمر داد ای مار کر شا ات ع7 ۱

 ےن نورا تجسم ا ضس ایک اروا ے گرن کں الن املا قو تسر ی کی ۱ ۱ 0 = روپ لابا اک( کون



۳ 

 کمار کہ ہولے
 تردد ریا تعدد اف بک الان
 00تو :ایارف ےن مل ہیلع صلی

 الی تدلع یک ارب دو وہاب رنک عج +
 .لوب بوج دارن نہ تاب ےسا یل ود کارها ہک
 ۱ . ےک جے لہ ےک کور ٹا فش کردا

 ار نفر ہد رک ہد :دابز هتک 7و اہاد لادن ےس ارگیروا ۱

 کد تاج ےزنکےسا ےن یل اھت ٹا کرلے کاما اج ٹا
 جام کت ذا ای قد رای لوصا تایل یک کدی
 گردہ انادھتبے سکو عی ےک انی
 گاه ین طنین سگ

 افق امت ارس اداب یار ےہ ے شوا لاک ایا
Ista۳ ۔ےالڈ خار روا الف 164  

 کیک ےہ اید دار کیا SO ایی اک زور لالع ےن ظفاع

 ےن لام شا ۔ےہ ال تیر کارد ١ےہ کاپ امت ساوه
 : بنا دوا وفا ای کودک

 ل صردا ریچارد سا تس ابان دون سس ۱
۳7٦ 

 بؤر اں رک کوہ من درک عی يا اتنا
 مو اش اچ (۵۱ ۔ںونمرملا)

 ر چ کا ردا الحج ںیم عز یک ينمرالا اهم یلک سانلااھ باا . رعد دم 7
27 

 ۱ اگ (اپ۸ ہرقبلار اطا اله
 زر هوم رز ۳ هر وار ر
 ںی تح تراب تال نایباھج او ےس ا نوا اسما نوتا اھ اَي



 ۸م ۱

 ٦-  ۳وج وو ےل او ےک نیکی ا 7

 ۱ راکت ناو نکن م (۱6۲ - ہرٹیلاز

 ۱ اس رد غلات ساب ایڈ Ll ذر کز اک یوا اا

 ۱ را باتو بل بای زا ترک دام بل 2ت
E۱ تن ورکا !ےہ روا ےا 2ہ ب و روا ا یل  

 “رپ لوقا کک اےس لاک
5 

 1" وے اکر ےن ول اینو لا انا کراس هل اشیا

 ۔ تحولت عر ٹا ںی ےہہک یر م اردا لب کا
 1 اترك د گد ر لرد کا 7 هستیم 27

 ١ ُ بیر اال بل و کس لس ےہ

 ۱ : علیا فر سلم نکنه ککے چ طط

 ۰ دوام نا تر رایتل لوصح کل اوست نا گولے
 ۱ ۔ںیہےت وہ کز لاکر ےس پس نا عام لب ہذا ا ںیڈتاددروا تلزنم

eا گاچا نکات (ءھددد ند کیے ن باطن نیت رضححے اھل  

 مچ یون ےس لاکھ کات اییو ے ے او ےالپ
 ۱ سز ایگ ددد اک نا اد ساق ناگ ایٹ لاو دام اتار

۱ 
۱ 

 ۔یرکے کلا رض ترنع
 بک ےک ت مادر ےس اطاسا نب نسور در شاعر تب

 01 اوکو ہکے اکے وو ا سیا ےگ وای 4

 ِ ١ | سکس ابا ؟ےبایگیلدذاک
 ۲ : سرش /

11 

 تا اکے یر ےک رک اک ایی یاو وود ےرکت ےس نا ۱

 اےنپ ایشین ےہ  ZACاندو دیور ۱ 1 ١

۲ 



۲ ۹ 

 ںیم ماه تلعن کس لیپ عاج اہزا ےک اینم تر ا
 000 امےک ہو 7 راک اک ورک کد ید 1 هاو اب ایت فاررد ۱ 1

 ۱ راه زالو فص یخ اچ

 ۱ بروز ایسوس لفٹ 9
 EO r ہک Ui ےک کیو سر 1 ُ

 9 ر اتتلورو ا

 یار زا حس سگ E کا ترخح

 وب اینا یت کلیکی زور لالع
 ری ےس گی ایک فر هستم ت تب را نر حیا ساید

 ۱ اکی او سم لے لا کز ور لذا نکا نیب

 ساباپ دوپ تل WEYIL ارام اب نیر
 کای :یرارفوصخا ایست و زور ورا رسا دوو تاک ی

 ی تو کز ماریا
 بز یک عج کے راز کش ایم
 ٠ شبام نایمرد ےک وم اے ل طابو فیض اوز گاہ کک ر ن

 ۔ےہرہاتسڑوف یا رامعاک |
 یک تم راد تر انت لو تر رز ۱
 ۳ لو دو یک اد دت اک سب | بجردا ےہ حامی اڑا کلا `

 اگ ماوس ایی اراک ا
 اراک لایک را تیس الامال ہا ےس کرن پاستا

 ۱ ترک

 ناروا ےن اج مس فرط کد سہ
 ۔ےہ اپ رانا 7



۱۱۰ 

 ںیہ لاو شا ی نا لوک ضم یار ازا ےہ کک الغار دوتا
 ور ےک تالغا تک ییا یم قم هتک

 ۱ ( ۲ ۔مدقیارا
 . ے نورمیرو ان ے اہ یا غ ج نس امن طی یوا
 ریو ویسی رکن ای روت ینا تی هر سادا نک

 ۱ برن تسبک ee) ۔ نل لار ۱

 ۱ یم دیش شا لور کے تار کد رم ت رہ ترضح ںی ناک ۲
 7 کیو هراس 7۶ ےھت ےنا ٹرڈ اے وو ردد تلی ایا
 ۱ 4 ںیرتہبےس بس قاغا

 بوج و بو های بس تم ےہ کا اور سکی
 < لاو الف ارس

 گر تاور لب ترس ںی نویس
 ےس بی او وی کہ انکا ماگ واکس ۱ تیز اي انا گکب جی نوردی دسر سا لور

 ےہ تک یک ماعا لب ےک لاتا ٹی نو اس« لام اپ کت تم |. گام م ان یب ذیل پچ رر کد ےس الا دای
 شان يزد ب بط اغا برگ
 ید شوخ کر روا و ل اعر دص حر وک سنا ےک 0رن سج ۱ ۱ ۱ ۱ نک قا تا
 المان ار ےک لوگو ےر کلو: گاو شوت کن وام سر ےک لاھ ےک تیفر لو اکے ک ی ساک اس
 نورد عرف گا ے رک تمام لر دا ےسڑپ راہ ہد رگ ا رسم



1 

 سد ےل مور 77 و لیا ےت تے ی ۱,2 لع

 2 عا اپس ا روا ےساج ںی «عابلابدهدرو 7 کرافس نک

 ہد داش انہ کاش <ےاپٹ تن انا روا ےک فرو

 رانی ور وص ییا رشد همش دو روا ےک ام تلہ ےس ماوخ شرر در وتش
 ا ےک 207
 2ر اوہ یک ولد ےن رد !ے رکن کیا ولس یایلو دوو وں وم ابا پ جو

 نوا و سه! او سد مش اں شاردا ےک است ا ک

 ۔ےئاجیا کوس انی ماس تو ایگ



۱۲ 

 تادابع

 ےہ مان اکے اک کوک و تا ےک دق اسے نھی تم ا ٠
 ۱ نم اس بولو وف تام ےس فا
 ےس تا سا قو کرکره تععاطا اکے او ےن کت یا”
 ےڑوہ لد گل اتبیپوا تونیک

 یک توسعه ارد توام ۱
 ۱ ملل ار اد کا ی

 رار ور جے اغ یب روا مط اک قادن لی تما
 اسلام هر های بد لو کاسه

 توابع ايام عج نم اک داف نما
 زنکل زا: س_نلاس ارس نام ےہان ارس شم اس که نقاط ک۔ هک ب لطم
 ا . ےک تا کت شہد لاد

DILE SILLS CE 
 تک ےہ انکا انی تند فور ان 2 تاسو ےک نیل ام ےک ناروا ل وانا

 لارید 4

 ۱ وس سا
 ساب ےک یل انک ول د برکات کی اخ ترم مالسا

1 



۱۱۳ ۱ 

 وک اکیا هل بج بت ےتوہ ریتم اتارے ےس ںیہ ےہ اب
 ارز کد رس اس انس الاو یخ ںی

 کے ہر ییوتے املاو ےن کری الامم اکو که ےاج اا پردا
 ۱ کے اد کت ط یکی اں ڈالا مات

 ان ا الو کی اناجرکٹ ول سکا کا الاب کے انلاج ین اسنا بچه
 ۰ اوبا لاک باع د باردا کوہ بٹ

 سارے کیک ام تام کاسکو لاک السا بج

 ۱ ار مگر
 لایک الا ترمه ده کی بج اکا

 ۱ . ؟ وپ کراطرپ لد تہ

O 
 ےہ اط مرا ناک وب کا ےس لاس ادا ترا

 ۱ ۔ے لو اد تشیع ام
 رای اہ احا اک لا وا تا وگوکےا هللا ےیمعُذ ارك دا ساٹلا اھا 0 1 ۰ ص۴ ۱ ۳ r ودريد و 2 یم
 روا لاس الاد ساب لاو 27 مو ہو ےب
 ۔ےاب زور ےن رو ۔یزالءفب
 ے کیٹ دعد اکا کش کنون شاهی
7 09 

 (ہ۔رطانر

 م صور رژ ےس بدن ادگیکے | ۵ث دا مر سالا ۳۹

 ایر ےس ناجا 6تؤ شکنی
 (۹ - ءاضلا)

 دا بات دابع مان اکے نکی و اس کر حسرات ایہ تا



۱۳ 

 ۱ بکس نانی نایک کای کا و چنل
 اید لانه نوار قوش سلم ایم لار وا
 کج ںی ردا ںی امارت نم ضرار یبا كا اَم نمی 5
 ےڑ ےا ےن لا ے ہار او میگه س دم هیت ا تک لَ
 کد تمام تا یک نار رل ماا مل اج 4

 یو رپ ںی لا ۔ کے نی خور یخ یی ددا ویز

CSو لی لا دادن  
 ل ۱۲ -ماتالان

Eکت که  
 رکن و
 ۱ ون 2 یا ذیل درب ےس سن و یی سرورکی بج
 ساکت سبک دے کلام یش ےس
 ١ ؟ ےک رو ب کت زاد عاغ نا قول یہ

 نکا اباد ںیم تا سا
 ۔ےئاج کہ اظ ۱

 یی اوس ےک اک واندا نک سا سرلا و نجنا تخار
 ' یک گاری ہد کے ایک یہ اد ےک نمير نون

 ےڈردا اہ اپ س ق نرل کے نا ںیم نوشي ها دیر اامع تی

 ییہ لک ہںواہب شکوه
 ۔ےالاد تو لوگر واااو ےہ و قزر (۵۸- هاب ۔ تایرادلار تا

O 

 لیس یے ان اس تس ارور ایمر د ےک ر اگر وریپ کا اوا كانا توابع

 ا نوای موم یس



Ma 

 مو عش دا پاپ ٤ سبز ملا
 علل کل نوا

 تن لا ںی اما فورا پز پر
 رآ یک یک ےزادرد ےک انا ا تاک ےک

 نازدار کرج ےس لازا کپ آب نک ےاھدہ زر انک کسی
 ٠ اک کراں ےک

 90 و 7 توابع
 7 مار نکرد کتیا اتنا اکہ لم ضمانت قلت روا

 یواین ماہ اک آے او ےناج کاما یم
 نقی امد کے لکو ہے یال ےس ےرکپی و بہار لای لو کوک
 رک ام تاج ےس

 رو الہ ب اما نام بل سم تورج و نا ہدرگ با

 ٭ اک پی ان ےس لک

 )0۸0ئ اے ا ای یا
 - ` ناتي
 لالتب روس ابا نم اکو ہک کم وهدا اوتار عال
 ژر وا ۔ےہ براک رہ اکو دوا لدرک اب ۱ سن لک تر رس 3

 تعا ةَرَزاَر رُخ عام ۳ گر ۱

 و ۱ ۱ رح شر رن

 ۲ ۲ ایناز ۱

 لکه ےک تالا کوا نور ناشداپ نشت

 یی کلا ها کش الا ۲ ارحب رج مش ری ترم یخ

 ید سا کوک یے ہک ی رانا را ۶ءارحلا



۱۱۹ 

 ۱ اف بگین لینے مک آنا کلیسا طس ےک داد ےک نیکیتا 3 طس ار ےک نا ے ایر نر اززتساو ہو ےک اروا ےن کر ور تب ا تار و ٹا ال ایر وا کل تکیے رک اظ لو کد ھخ یم نل لیا نایزرد ےک ل ورنہ ےک ارد لا لود سود تخاسد وے اتن
 یٹم/ نیو رخ یادت لات

 مایع نم نیلواحس مهام
 و نسب ذا مهسا یس نم
 هم کلر ممه کانن

 ' رے

 (۱۲-۱۳- توکعلاز ۔ مِهسِلاَتتَا

 ئ1 بب
 ها وس اور

 م
 وم و اھ وج و رک ود وےہے د

 رینینمو مهيد دئایرٹفتسان
 بل 2 4 و

 هللا الإ ترن دلا

 ۳۵ كارتلار

 ۱ مسا ۱ مه رمو ےہ ررر
 .تسش امن انامشا تسلیت نمر

 ت 6 r 0ش وس و
 ایک هللا تاکو هشت اع

۳ 

 تپ

 نیز ۔ءاثسرر

 توناخی 2201
 وف ے رم و ساو قو رم دم ٤

 مه لسی مهر ا ارشح نا

 ہا یراہ مک نیک وک ولاد نایب ارگ
 هوروا گل 7 تگ ا داور

 تو گن اا ر مانس نا
 ن اسار یا شبا ہد تلا بے وت مو

 لار یب تک ےک اےک کا روا ےک

 مک کاکی لاد کد
 بانگ اے بت جد وزر سس نا

 . اتم ںی تیل کم لپ وا ےتپا ہد کرک
 هو ےس ئاروا ےل اد ایا
 ٹاک ںیہ نام کل دروقذپا
 رکن اوم انگ ج ےہ نوکر دا ا سےک
 ےک یک ULES و ه اکلابچردا

 ہدروا ریا لابس وارتا وپ لابد
 دے ا دوم

 لگو عا ےس ا ایم ارگ و ترا

 ےس بر تل هو کے یک نا کن ج



4 

 داو ےک اک اےک ںو تعا عیب
 لک رض عر ےس ۱ 1

 الاد رک زانست روا 27 یاعلی ۱ «۵۱۰-ماعنالر

 0 ۰ 7م 0 رض ےک U وگو
 ۱ دوران گير انا یک لاو ےگ ايم ةعاَتْسا هل تنوع

 ال ا لاو و 9 ککے 6۳۳۲ لار

 ۱ ےہ ایا کس
 اروا کد و الع ےک سا صل ےک نوع و تو لک اےس تایآان ا
 موہ ام ل کاب سا کلا« کر جر ےس الا ترمه
 ےہ ای اا کلک لاردا چ هربا یاب ےنپا نامزار ارد
 ۔ےہاتمکت ابرها
 ناف راز ار او روا لا ت یئالسا حا 7
 انا ےک ا دوخ کپ تک ق وردا کاک ایلن لا یب ےن
7 ۱ 



E 

 ۔ ییز ای کی لامعا کم ود تدایع

 ےس ےہ لاتے سادو ت یہ یہ اظندا تقی اکس ےہ هد ماسک
 ۱ ۱ ۔ہرٹد ہزورروا زا

 دا کد مفم کنار یڈ لم ات ںیہ اضا ماما ںیم مع نایر و

 نازانی ج ںی تاج وب لم اض کت ایرنا جا الا یش سا و
 ۱ ۔ےے الامم ےک کد نزد تام ےک

 ما رکے توبہ تبصح زایتما کل کز یک الع
 ۔ےہ لو با ترا دادم ور 7

 سا لم اے ترک گول ےک ح طر امام بلا
 اڑا ہینرذ ےک کام د کے رکے یش اا كاب ج ےس امان تو ایک ت قد
 تر ترا ۷ کدو ا“ اے رکا روباه ترور

 رد !هیسایدرار» اجر سلام لا ےس ماکو ہیلع شا ےس سا لوس

 رز یوا ےس اج لک زکر فارم ےس تداظ یر ردا کرار بش اه

 کس ۳

 ۱ باحاکت اتو تب روا نر کما میعراهتسا و نادرا ایپ 3 7 ٦ 2 دم ا 4 صر ما ےس



۹ 

 کیدا گل مر ےب ممے ا'ےاتب  غلعَيعباتْنزمخن تل
 نر سازه تکریم نیا 0
 وب ےک پے لاس نئ انتج با لار مم كوليس نآ میعای ار
 2 ہک ملا دکل داپ تیرا یا
 رضا گن ه2 ی۳ کشک ا گولے رسدد کک وہ شک سو کوشنی مزا
 ناتج ںی ٹرک جاگ خمر اورا وسا ہت

 01 2 ص0
 تارو ےک اہ کتار ےک صقم کا بج کوہ تاب تتو کا تا تبلا . ٠

 ہروآے سا ےس لوبا الغا یسک یف لو اروس تروجق یزاس نیت ید یک:
2 

 راں کک یک وب دات اید ےس ا۔ےہ یک کت ارز تایم
 يا لا لو ےس تواہک یی کس کام اتار توادصاتم دام

 را
 یابی انکل ای ید یک اداس ےک را ایاگلت ید یوکے نار ۲
 یو زن ےک لاتا ہو کے اکے ک یی ی ک1 ےک تل دک
 )ر اکہ اھ یک( ےل ےک او ات رور

 ۳ ای یاب السا ہدایز را ا ہر ا هراز اتُمروا ۱

 : ایا ےہ عطر شا لو رکے تبادل تر
 سر ےس ارا اک در تاسو ےب ب A توم

 0 مو 4 ۰ / یا 4س

 یی ايد ملا پر ای اھم لوک ریت ےہ
 ۱ ےل ےک نر یل ےک توم جج یزرالداا یاب ار نر

 اڑ ۰ ران ۰



۳ 

 یر نسب مانکن لی
 ۱ نے لینک | ساواک ی ترث یکے نک ٹپ یا ایکن ا ےہ
 تر یار تک انکار

AIهو ےک کوہ یم رن اسلا ںیہ  
 ۔ے لاش لابس

 ماض یو نمک هر نگهبان را ِ
 ےدتکلررہو کج کش داکا تت کد اہ ناو ےس تد
 ٠ قلم: کا هی ار اونے کدر تالو نیشوکس اصلا یا صا لانا ع اسم کن بجے اتکا کنت قد یا لخت
 ۔اگگے اج نت طا اوکو وو اکے کج

 روا ے انتقالات تام ام نوش یکے اھڑ کک
 سیلی اج گن ایا نار مانے ہال ںی کر اسی لیس نو بج نادم کا به ان زیب اک کود یکے ردا تخ اکی
 هات لا سعد ترم داشان کت عا کا .تبلناع انک تدحابع مر

 کا یا 2 7 و و /
 'یراصَم را دوم تاک نم الا 2م و م یو ۳ ت

Aاسم نس عمیاحت فان 22 م  
 نییراص تک نا مکس تاس رب او و ےہ و رم و گم رم

 عدی ههر مسا نم یب ت 31 سا ۳ ےس 2
 دنع نجا هلخ نسحسم وهو ہمہ ھ ؛ورد ما رم ردم مف م

 مهالو مهیلع ٹوخ کد هکر د ھ یر ںیم کا ا
 (۱۲ -۷ - هرقیلار ۔ نواز م وگو ر

 اے اج ںیم تتجص وک کے انکا این ا
 الان نواری کده درک
 اتا لن ورد اح قاط
 دے مراد رک ںی کس

e E 
 رت نایک گرد

 یواش پوست ت عاطا
 | تاگ ب الاياب

1 
1 
1 



 ا ن یے یہی یو ہے یی مسی تا

۱۳۱ 

 تیک کس ںوگوکے یا دوا ےہ اک كا

 ےک رس LE کئ اسی کل اعا کین یبا سم گرتنما
 چلسی هایم ے ےہہک لاکو تر لطم وي

 و تتو هر ےک ناروا ےہ الاھڈ نیلا کت ادا مالا
 ۱ ابهر ہد ےہ ایک

 یکتا ےس کا اک الام ےک ب طا کیم اےس اور
 ۱ تیر رو تری ساز

 نیو اگل رسا لعاب وز عمار السا
 ع اک 1ہ اتکر تعاطتما جدو ا تک سزور ےک ناضم يا ءانرکم تا

 ۱ ۱ (کاخبر انک
 ےہ تیلور گکرزنازن ا ٹا ام ہداز ےک ۱

 اسید ماند کس لن تمح یو ج روا یخ ٹک مل
 داس تاجر هتل اھ ےہ قع یز در اچ کیا حا
 ر ےہ کیر ےس یقارررو ا ےب ہضح کیا ایف رس اکی الج اے حی

 اس ا اےس ییا ہے ینہ یم تس تعین دا اھ تشس

 ا ۱ یب تب ب
 چ اتارا عن زاوتے رکا ویلا مر رخ

 تہہ سرب کہ سو ا تنه تار
 ےگ ںوہ لب لون ھا ےک واد دزاب یم اَ اف شما باکشآ
 نرزوایں ےک یکے لور ود ام ر ع نا و 7 ا

 . درو طظ ء۹ 7 ۱ ef . سق صو وے رے ج ںوصص ار ۱
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 جو رر 77 هنگام نيتصملا قم
 نان تاب اغ تردا تلک ع نزاو نیل
 ےگ ےن ابی کل تارے داد موی بکات یی
 ےک ےہ رازق شرور زور ردا ےک . نبی رسا

 ۰ شا جلفا بک 70 97
heے۱ا تو 7 7  i 

 - ںانزۓ ایا ادای ااکت رو ےس اید مع اک توا تی الا ا ایگ کوک بام ئابدد لی نا ےس ایر کز اک اداہع سم تا نج
 1ب لب کرب ھی اکیا لاش کای لونگ توا ندهد ےک
 ۔لئاجامظ لازم یتیم ےک اکے ترکہ وا

 ` یک لب لایک بشن ارد اب لیست Ma ا رز ےس ا 2 ۱
eےک یکروکپب آل گے س تربت لب سیشرقالعے ود ےس ہقالع کیا کر زر 7 2 7ر 9 هم 7  
 ےک ایل یکں وک ۶ ٹو اک لار نازبو میلاد نل رپ کرک ۰ 5 ہے 27 ص ر و ۰ 0 2
 ےنانبام وو اسم ان ےک کی دا تل اف ایکن اب ںی یی ےک
 ۱ . و

Jسنی ناچ قلاط سی رم نا ار گر نزول ون: یلازر ٹا ھ ےہ و هو ھه 1 1, ۳ ۸۱,۰۰  
 : ۳ وا اھ انو درو اتنا ۱

 زرا ا اس لاک ایک شین شکوک نر چک لھ ق
 نیزے یر پر نم ا مکے کاج اک عت ا ات کلا
 کیا ںیم سی روا ےک رکا ہد ار چ شا خش تک یی ٹل
 ٹا کک ےک لاکر عرصه ٠ ۔غكَتَتْما سنا یه

 ادا را اھ اوکن ادوا کت نحل ےن (۲۳۲۲دتحمر 7

 ے شال رعد ام تیپ لاتا ےس جد ایک تنش

 نو یہ تم بنت بش شوت لی



۳۳ ِ 

 کر ےب اپ رکے نال بزم ما د ایز ی اے نیہ
 ۳ هاله یه تن ب
 نمای بالا مرند می تاک ار رپ کد نامور کیا ت م تشک ادا .×
 و . ابو نلاطم ےک ت شق کت رن

I RA A 
 نالا وو ےک سابا کلا ورٹم تاعخزرا بب گلا ےب ےس
 ۱ Plead اوا ےہ اتو ےترکت مے لب تلخ شین زا وک
 .بلیرتایپگ

 : ےڑ ںی ھ7
 ریز وج یہود ےدنبا صر ےک ولیم تن نشو ۳1

 ںی رررکں یار لیٹ مات وا مر چر و ای دس مهر ت نب رم مج 4 0 7 هم ام 7 وا و ےک ر ےنپاوج راس یا ےک یو سادا تلاش یادی نا ابد لو لاپ من ممتا دوام نزاع
 e 4 تر و ت عو و صم

 برے ےا کوے رہا و اَسَمْف رص تول تی نیکو

 روارقتمارئ یاب آمد بس کتاب ٠ امام ئارمَممم تواساھنر امام مصر ۵ 7م ها رپ ری و و منم م رم
 اد ۱ -7 “ےس اتم 9۳ ۔تاکرتلار۔

 نت نت _ رک لس ترا قالخا ںی زارنا تین یا ۱
 بو اکا ب شتا عوف ضرر ےس کلپ
 1 تے ضم دی ےک اوج

 افسر ضربان
 جزا بط نمناک ناسا لڑے تع اجزات کد اکے سج



۱۳۳ 

 زا یش یشن ریل ارگ نا ل مزه تعا جز س 27 یگرازگ
027 ۱ 5 

 زا ےک یکام امار ےک لوزان کب خد ا حر ا
 ا سارک

 7 غم اوره دس اور ےس اتا تز
 . اک ترارطا و نم وج اگے کک ای سی ل تساوت ورک کاپ وکیوم تا ۰

 تل تو با ضر قاب تاک تار ل تلاع
 ۔ تاح کت ابطل 7 له ی نپل لا ےارکے باک
 ۲ لپ کا ے اردا ےس ٠ اتڑے بازم ےک نب نالی اظ اتو کت اچ ےس لار 3 (ارطر _. دہ یادگار سیم

 ۱ : ںیم -.ب وک یب ےک ما ک ورایکت اناج ےب نانا
 ٤ ۱ - ابیات

 1 ہللب ےک کسر نسوز ںی سی ٤ ا۶ شور وا یو انا
 ۱ ای یک

 کا لب قو بان ترمز یکتا ےس بازم ےک ترغآ
 072-7 ےہ وبس

ES A ECER 
2 22 

 ۱ روا ورلد بکا ےک اهل ثمار سدا اصل
 3 ۳ ۰ 7 2 ص

 مصر بسا پایا مچ نگنیمنمت لا توکل
 | نازایی شیدلارگآ ہک وب قت ثیشضع نا ثا لا ۱ 0 ۰ 7 0 ر ۱ نشو
 أ 0 8 ا

 چ بازم ےک د ےڑد سیا 3 مت مایع

۱ 

a 

 ہے (ا۳ ١ رسرنار



۲۵ 

 . بانگ ۳ کت انگل

 و 3 نییوتد

 ٦ - ناقرفنار ۔اتہاڑگ

 بيت الت رک رو
 ےکں ات لود 24 27 لا ہل 2

 ۱ تبلت لا اید

 زی یصرز لاتا ا کولے زر کاشت کت

 Za ۔ےرئاتسہردا ےب
 مص وف

 نشر تو دوو کات

SEEلا شما  

 توو قاپ گرد ےک
 اًماََا ی کنید ممکن مر ۱

 مع وی اس ادعا هت تم تعاضی

 ۱ بتن ذتخیت مایا

 الي نما تان ر

 ناب نوییکسواناحیام

 احر مع هند تاکی یاس

 هااحیاص لی تبات نم

 باکس نرو
 ۱ بم ۔ناقرقلار

 هاو وہم روا کا اس
 SOTO Ûr کما
 اے ا کم کان تردا ' 7

 21 انے پا ہد ےمرکی وک ما

 اید پازعر کلم اڑورےک تم ق “ 2 ۱

 ےک لو ہیک ہد اتباع کا

 ںورانگولار کي ألا اسارت
 1 ایا و دب
 رشا وکی ں کد ییا ہہ اکیلے رک
 رواش موردا اد رب ییہ هو لک
 را ال ین ےک کب وت ی ۔ے رہ

 رہ اما ٹپ طرا ہے اک

 ۔ےہ طا لپ کا
 الخ اد یقین یھ لار حت ںی اتتا نو
 تل ےک کنز نیب نوت نانا
 ۔تاقلع رد ایم یک لا ایرو ےک لونجلووو



 ۔ ١

 هوا ماما یا کے اس ئاما یا بم بس

 س

 تھ
 بت نکے سار کہیے کد سلو اب لس کا ۱
 ٰ یوو ٹر کارن و سیدہ ےزاورد ےک اعا لپ ےک لد باد ر 27

 دوو تراس اکے لب کا بتا لا 2 ۰ رم
 ۱ ے جو( یاہو ےن ےک کردار دا نود خیل تو
 رگ 0ری ک یڑوا نہی اگ سیو

 برگر تاب# رم تود
 لی تم ارگ وت یم ول ام ماعدانئاخ
 ا ماب کے کاتر ناتو ناب ےس یز اس لیوا هال رج

 ۱ روا غار رم ور لب ان ےکرادرگو تیحالصم لو هل ےک بصان ما ۰ ۱ 92 ببرد اتکا اکڈتالعاعم

 ٘ نور کا. ویا لوت کک ای ٹوو 31 ےل ا لینتاباختا
 ۲ خارگ انیرو تعین دا کی ے تہ لو مز رایت یکم ۱ 5 دا اپن کاک

 جے ۶ ءوت
 ۱  .نوتیاصمگنآ

 ٠ د اظ کرام کات ار ایا 0077 ك 29-02 -0 7 4 7.7 (۳ ۔تارعالار
 ۱ ۱ (1۹۰ ۔ فارعالاز ٰ کتے "9" 0

 ںؤزو“ لو ور شو ام ایوانکا
 ۔ےبر یکایک ےب ےک

 تی کے!
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 ۔ ںی کا کو ارو حط کت ری پاوا کچ
Ziرو رل رم ۰ ۳ ۳ ترص ےہ  

 تیرا تابا کب رح نارا ہہم مه بایای درد ذر تر تار

 نعمماهشریلاهژب لابک  ۔اتایمع مشهد گجیزم
 ۔ےتاج جر سین ۱ ۸۶۳ -تاخرتلار

 ےس ناتا ےک یے توپ ار اوخےک ارن اخ من او شی
 دام ما لوہا نگر ےس سییلس بیل شرکت کارو

o ۳۹ےس ۳  : 

 کک ام امہ بتی هوردا ےاج رب کو لد یں اے ع

 “یے ے اں ےک ام یاو تاتو گی وک
 _ کروا ےس والو نک اروا لوو لس هر تاج ادد انوا

 ماما کدر کر پک دا ےض کر. امام وقت الد شیخ

SENEنس لی صبر کود یاب ةَ رستا  

 بینر برا ےک اپ ںی لک لب 9
 لو ہی یکم د ولایت ک اے یی یلح اسلحه

 مانت ہو رورو ے امت ایایک ےک سیر ۔اًماَقَمَو ارم تشک اکتفا

 ۱ (49-+۳-تاقرفنار ٠ے

 لار ای کادر ابوک س تا مرد(« تادا رات اگ
 کرت یردا نام 7 ےن ےک کیلا ےئاو ےنرکت گر ارز ےک نو اضوا

 ۔اھگےے رک فردا کراہت ےیل کلا اس وکی ای ام ںیمنوک

 بگه نا انہی طے
 کیسا ) داور تیا گد عرار [ا۵ا- هر تا لات تک

 ےہ 1 ا ۔ار سرای لو روس ( ۲-۳۳ تاب کو یر هرس رای

 لاو ل ےک لوط تری نا توالت انکم سا وی نج



i2 

 گیگ نکات کک کلا

Aنر و ف تن  
 ١ بورد ارد کس اکے ایدرکم وس, سود سس سیار اے
 ٣ هدر ولو ےک وم انے لو امن ںیم ود عماد ر ا ا
 >٠ ےلعا/ کا میرم اوری کل دو کروم 2 کت وخ
 - تب فقاد لو

2 

 5 سربرگ لاک لاب و مشر رھا ادرک
< 

 : 2 DE ت0 تک

 مح ےس ۱ ہد رے رک اسکا اکہ انک ولوج ایم نرس ناتو نیو دا تا

 گیرید کن اں انا یم ۔عغالا) كے ۶ء00 ۱

 ت2 قو ۶ے ادب ہد ریش اندازے بس کیدز ےک ۳ 29
 سس ناب ازت ب جددا ے انک ات عوضخو تو

۳ 

a اف میل سا ومر کے تیادر ےس ترضخ 
 دت ڈا وے تمایق وج لو اخاہ کلکو ے یاد یگے کت تما سا ںیم

 ۳ دات حرط کالای ان اترا کیلے یم رے لاخانوب
 نام تام یے بس ناں رتا کلا

 - گی ہں ےس ںی نار پان کت ستاد ماگ
 یاماها ےس کہو :ایاوفے ن ہیلع را ےن“ شا ور

 بحر وب کک ےیل ہد نایک ردا ےک کال بم حر کارت ارے ا
 ار دگںیکل الملل اتر ٹا ت ےگ وہ انت

 فلش گا ںی عر رقت هضم انکو ےل ےک ں وکو ےیل ڈرنا
 دال سوگ

 نشر صو تپ و



۱ ۹ 

 ۔ےس ولو عوف کیک

 اآ و یت ی قلعت ا ےک اترا ےس س اکے ابر ات ناروا

 جت اج وژدای مد ٥اب ہدیدداے ابتلا یکن امی ےہ
 ,J ر 7 ر77

 0 O سی گز یہ زہر مچ کتاب جا وک یم ں
 وز ضد ادب الا تقوا یاب

 ے ےہ اجدیدایمد ہابت کز ےس نج لوٹے اہ
 1 اب 7
 نا کپ تحالصیکساع یا رک ےس ہال

 واتر مارا وکی اھ اوج ےہ انکو داما رک انس ےک م رک

 روا ںوبانےڈڑہاھہں ا حز لے ںی نوچ نوی شن ناش

 روز کمال ی کهنه کت الشارد مات کور کوب
 ,عبلتب

 ےک ے ںوہانکے بے ا ا ہک یکم ر میک نت

 بت ابا تر 37
 ےس باح اپت مچ رگ

 لفاد یکتا درک اس ۲۳۱ ءانلار

 ۱ ۔ےگ درک



 والد کیا نوب یا ان ونو روس ےک ںورہشیدا ات ےک لابی اد
 7 ۔ے پکی لذ اک ادار دز اسد قم

 هکر قول فتا اکا رسا ا وزنه کن
 ۔ ےہ زاوا( اد ےک ییا اسلیاک اددلد

 نار د ےہ اقتاپ کک کاکا وار ہد
 77 09 اکت دف 11 اوو لوے وہ ےن ںیہن ںی ل اکا تورو ا
 ۱ : سو زاوآ لنز ری ےس

 ےہاڑ ےس بسا
 ۱ ےہ اڑے بسرشا
 د نوار 72 اوگںیہ

 سو کل قزوین ا ان ایہہ کن کد ناس کن انا مال
 0س پک

 TT ےہ یک درس زاحخ ےن املا ےیب کا <
 اریانا ا گولے ہک راز بجا د ترراہطع ےہ ےس کک اردا
 ےاراہ ا ےی ایک ,les د طا او دیردا یگ 22/7

 ۱ .باتریرواگناسما اب
 ےس ماچ یاس وات ی ہم سو



۱۳ 

 عن ا رج کوری ےب سارک کاپ کدہ سم
 ِ عادی

 _ےایراو تمن اکا اک انم نامہ یب دے اید کد ون امی ا ےیل ےک یی نالا السا
 .ںیے اف ا ہیلی سا ےس شا لو

 (دّؤادوإر ےس عح کیلا اک امیاوڈو
۱ ی لوریو باکس نسرین کر"

 ۱ . تیز لوکی او یوزر اهدای ےس رو ہود دم شد لورا اچ اندو ا ےس گرایا 
 ۔ےااب صام کا کیہ مد ےس اپا ناله حصے یار افا ادا ےہ یک ید ین یک شاپ انک ذ رکن ام یس تو کانرداہنہرک بس رکن ایا شیدا مارا

 لا لر انریکه تاب ھچک انٹی اپ ۱ ےک کک وس ےن ںی چی ںی ال ںی یر گولے ک ایکو کا ارکل انگشتی امرود کو 2 اب یار تم
 3 رای تفارو ےس یو دالس ےک لولا ردا رویا ر

 هیات اب ےک هک ارتا لورا ١
 کار اے اکی کوا ےس ات ےنرکو نشو یو اوب ےس سمت ؛اا اے ا

 هو پیتر اب اج لگے گار ارم انکے کے ریپدےک ای اراک ام
 سان اد ہ انکے کے رپ ے اما کے با رہ اس ےس کے لام ٹا
 یا کس آه اوت بوفه برق
 ۱ ۔ں ےس اڑ ھتاس لس



۳۳ 

 لا ازم انکے کر سوتے انکے اکر
 ےب جج ناس ےک اپ اگر سوی تے بانس ریپ کالو ہور ب

 ورع یک لات نیا ےک لا شئارو !ےاڑ اھ او بیر سا
 2 ران محم لد ےک ایپ نب یب ےانول لاو سم 0207 زرا طط کرو دانہ ادوا۔ےہ اکا

 ۔ے ان اکر ا صا کے رم ےل ےک اگر هل ا الا
 ازت گمنام
 تلاش یکن اس اریروط یابزو عین وذ کد
 عام 1 السوکب غیا ہوش تلاع
 ۔ے انکم الس اہ سلو ےہ ترک م اک
 نک ےہ زز اقوا کاتر بن رصد "جزایر

 گور رخ ےس ےج وار کالم کروا نه دای ےس ران یک تم
 شو ےل ےک کایہ یزد اور لوس لیے کت ارد دا دایک

 ؟ مد ار

 1 ےک تاک انکا ںی هام ناب كانا
 ایس تازو رنا رے ںونمن ساق ہک ا تا ازم
 ۲ باتو یابی اینک

 در لاک لام تیتر هد ںیم ےترکی تھک لوزا نا گو
 توحید بافی امر اک قو دا ےک
 اکیا

 تنگه د ایک ے طا
 ےن ار تورا شاکی اف وا گر اک ےک کی ت اما



۱۳۳ 

 ماسک مارس لو با تیر کت سام تفت یے را
 :اباب ڈے

 روا ادا ںی ن ںی پک رپ لود نیا ے امت شا یان ا“ ےہ

 ےس اہ »رو بے شفا ےل ےک ان ایک یی اض رکو چ وک یے نا

 لابی کلات ایکس سما کل تاوان دا کے عر کاو ںی ج

 لکا ںیم جور اکے ارادا اکے د از اکہ ایج هدر دمو لوک

 کار دو

 0 انع_تزوس یک دا نایبا هک نت لول ون ماد

 اتم ہراظا تیادر ا یک قر ساات رفح اسم اس ناو
 :ایاف ے وے رو اک امن نل کیاےن ملیو ہیلع لا ےس را لوس کے

 روا لورا کس نا لو ےک ترسم اس ین ۳ گل وز اے حس
 یے ے٠ ۰ ۳ ۱ ےس ر

 یکن شرف نے ےک عا گیتی ا کتا ےن شوا یک لام نر جلرذ کا

 تلف لارا لا “نوی دراز وک سم ایت تالا« تاجو لید روا

 (دعاز ۰ واک



۳۳ 

 مرور

 ےن کلہ اوخ یبا ے ا اتر شف اانا س یدصتماکتدایعاما
 ِ یکی شاورگچهیرتپا روا گڑ وجے اچ کر یاد ہد رکے چور واط تی می ین ادوا ےرک بات

 دارا ناضا ےب مادر
 راے جرات م اک اے لار

 ےک یت :یر ورز ایمر ےکر را تانا یزد لمد اراروا
 ما ےگ اےس ے رک اتہ ںیہن زن کلایرد ےک تو دا زن انا هات ے اے اتر ناو ے ر یاد دا اتکا اچ جر اہ
 قو نک نوک ابرو کارد ا تا اخ کاایک

 میس شن اخبار داف سد

 درس دوزی ترس الت له اکراک تہہ ےہ ےک اذا ناک
 نک کر و تام کش باک ت انبا هدر لاف تک یک ارا
 ۔ےئہپ مدا ےل ورڈ جہد دعا ارگ دا ےس

 امر اجر یاس ےک لور ذا روا تانا ترس نت تابان
 ۔ےاتینیکزایتماطخ یکن ارد ےک لانا ما اند بام 21

 ےک یشاورب ل ایراد ۳0 ضر ے یک یرذ 4 ایا۷ں رر یگ 3
 ۔ ورت الص کد گر وات ارخرو | ےل وں وک



۳2 

 فاد ےس تشیح سا ہو اڑے ہر راگ الط کس لو نل گول وجے: ارز یت
 اجر اہک ت ارد لیراڈ تحال شرک اہے بر اپ يا جم

 رب کرک یے ا ےہ تہ اچانک ام اینڈ وی و ےہ یو
 : ےب کرس ارم و اکے رک صا قا ایر

 ہےاس شد کت اشہاھخ یگ رکے ایک دریک زور الا
 نیک اناید تب نا

 رکے ترنم وب یار فری ںیئے زہد پایا لبا ےب کا
 نت کد رقم رک ار گل طیور زا اف ا یخ
 : کرک دک غم کیم اکا ید ےک تیر لرد

 ےیل فو ےس ر ابا روا ےس لپ و دید نان تن ر

 کے نگو گچ ل کے دز (لوص الارز
 اسکے اناج اکہ بینل لام ےب ےہ زارو دپ یک فای ںی

 بل ماکت شی
 : (EY) “ےب ترس هزو ر»
 ولام الغا یورو کرد ےہ اکر ئے لو اقای یدام ےک ضار

 یار ما ضن یک تے ے یے ارز اڑ یر وا لوک راد ہڑور گے

 ےہ ڈر داال
 اف. یر لا لو رکے تی دا تح
 تنور هه هی تاک کا٠ کہلاتا اتر لا
 ےہ لاعژ زور لود اکو ساب ری وع افر ںی دزد ےک

 وروُخد روا ےگ( رو (E وہ ند اکے ہنر ےک اک ے ںیہ بج ۳ و ۶ ی مس کپ

 ےس ےزور ورک ہہ کن ڑل ےس ال اش ی اکے سا نوکر گا ےک فش :



1 ۱۳۹ 

 روز ےس لام کر لب ےن ام اولا وہ ےس ےڑڈر کیا لوا

 ےراطنا اوو ےاراطفاہد بجلال اشو دد ےل اد هژود
 مگر ے زور پا واک یب ا اےک ایدز دی ٹیپ ا ہو بحرا سن و
 ۔-7 (E ایپ ل ےس -

 سرب ترکی کد بز ناب توکل
 ینا کر دب یل اف ےک ےس ر شنی روا ناں باقم طب مت کما کیک کر ان
 نوه بج ایزو لا ےن ےہ هراش کت تم یک ماما ےن تر قوی لوس ید نیک لات را را یک عراق یروش اک ابا زار نانی اڑ قاس ںی بسی کم
 ۱ رز یاب بشردا تیک ایپ ےک سرک

 ےاو ےن لزان مالک راھب سا مت و لوک گی عملا
 . د تم ودر

 ل شود E واش هدد تکل انک لیت شوے قوود خا اارف بت اپ ےب ےن ل اڑ سا یی ےک تو ل اڈ ی یں لام ےک تای تست کلا نقد ملکی گلد کل ولع
07 02 

 ازم هک ی ید تہ ل تتلو
 ك

 يک لر مان کور ےس لک سارا ےن ی سز



[۱ 

۱۳ 

 وبه ےک نکا دمای: نانا شن نا ایک
 ۔ےہ ال لیک ۶ لدوابا بیروا تنایبرصتما یاب هژور

 | اھ ددا ساند تیر یک سب وکلا یون وکیل گول
 0 رہ اردا راتب ےس یبا یم سوم لہر دا یکن لعب
 سام تکنیک لیتا ےکر وا رک

 توک كاما اکر لد UO یت اظ می
 ا بم اکے طے لاقارا کتفرا

 لوتدا قر ےب ےس تاشہاوخ یواین “نالی اےک لو ت یوق

 سنین یا مکن آه اب ایان ہی اتم یا گن اجر تط کل اےک
 پاها زور و که س کاو قدر گن اما از اوہ لزان
 ۔ایکر کتے س تدارک ا باکس الا کرک یز ےس لوزا

 : ںیہ ار ویا سلا لور
 سا کرے زور ےک نلاض رونا ہک تشکد باور اناا سب

 ۱ (یراخد “اے تام دہ ف احم انکے ے
 :بسا اف لات
 ےزوررپ مم ال ایی کے ا تما وما شوش ات

 زس یت ےک ےک کز رپ لکو رب مک ملک م نیم
 دج یگمادپ تص اکی قلب مک نمک یکی د ما ی وَ
 1 رشص فال ضم غم ناک
 ںؤد ےہ دوبی ایر اک نرخ مای نس
 اکےنابار ی نوٹ دوا رکی وان ی یاں ڈین ہت طی حنا

2 

 2 یاس ےس ام
 IE 07 عو نمت نت کنم خام



 و هو شم
 نتوصتناو هل ردح یه اريح . 2ر 2 رو ره 2
 ۔ نوملحت رب مری 1 ر 2 رو ا د شر دب
 ہن لرذا ید تا ناضم رر فرش نہ وصد ا ےہ وع ےک
 تاسی سانللی ده نارغلا 2ر ھو ھا یم ی2د
 3 ناگزملاویدهدا نم جم زر فو ما ه2 س
 رو مه رو رو س مو <

 نس اعا انک ناک ن را ا موس برف ا ا
 ر روک 7 سا تّ 2

 لو رسا مکی هللا ہنر
 و او رد یش ۳۳

 اهدمکت و رّسعلا دش
 ام ناعهتن اد ر لتلد دعا ےراس ےہ ۳ ںی کک
 مر او مگ ھی ے طر ہم
 ۔ نوش مشعل ۾ ۱ ده

 (امه 2۱۶۳ - هرقیلاد

۱۳۶ 

 مر اکے زور کا لد ہرف ا
 تورا باطن 711
 ے ےک مو ےرک ال مو ابر ےس
 ارم نصر و نرگس
 ےریہمد لامر ر و ژور کے ساک

 ےہ ے نانا یکایک ل زان قا ںی
Syرپ تار او یلروا تستی  

 خلل او نیکو تار وار ےہ لک
 اب لاو تیر مکر رک( لوک تاک ابد
 اسد ناو باز
 مگر ے زود ےک دی ےس کک اد مزال

 کود ورق و یس ایہ شر کوک ہوا
 ا ےرکگ رول و رش لل دندمانس دوو

 انک شے ان 3 ي7
 ارباب ات سی طے سا تاپ
 روا 7 21 گڑ ا لوژور ملات

 ایوان نیلا ےس تاہم
 تارک اورامظااک لری لای اے
 ۱ مر اکر ف روا درک

 نل صا ورا هایی ام ڈرو ہر اپ کیا یل لوو ہڑور
 یک ےس نکات کس لا هک تاب نامی ارادی بک اب لاد
 ۔ےہ ایوب 11 ہرایز ےس ترخو یروخو یک اترا ن الس تلو رب

 :ایرفے رس رضا لکه تب اور یر رسل ارج تبع



۳۹ ۱ 

 ۲ اگے زور ےگ ل انس کے ےس دیاد ےک تسایا رو | مژور» :

 ےک ا هی اش اید بلور ےس توردا ے مک ھا ےن د ر درپے
 ےس رک ار ےس انس ںیم اگے رها ساز وت راستا |
 ودیا آر ےک و کراس کرب زاب ےک اما یا یر ١
 ۱ ںھار “یگ اہ لر لوت اٹک ا
 وي لگو کیک اور ترسام تر .

 :ابامف ےک ١

 21 1 ور اتم لراو 0 زور یو ےک ر اطنا ر

 وما راے ۱ ہرے ےن رگام ڈر حق ےک ار ساک تر رروا

 کا نفاس مکے ید ہدایز ےن ےس ےعساد ےک می یار
 لو ز

 رج السا زر
 يجرد هود ےک درایران یل مقصر هال وانت ۱

 رگ ٹل گیا ا کس ابوپن درس کلا تسلط ےہ تراطفا کت
 ۱ ۱ (رازبر “ےک اہ خیر لا ۱

 اس لات او نور اد تلف ناسا
 ںی ناخ ےس کارن ےہ دا +1( ۶ھ ۱

 زراک رو یب تے وا کد اتاق عادلا عید بیا ٹر
 اتنس را کلا یو ارا بج الاد دلا بحق بات ا
 کیه یا ۳ لوپ اسد باوا 8983 نرمل اے

 یا اما ھوا اک کیلی تد 0× ۔ہرقہار
 : س اتسارو اروو ہک



 رے نب ےس بروا ہہ نبض امام جز

 زاغ ےک یک اےک ام تہ رق ےس لادن یکے ھر
 ۔ےہرپ باط اک

 گام یی تدایص ارواح تہ تے لک کا“ اج احا

 رفت او لوااکل ارد اهن کیر اصخ مک لا اک با وی

 ا اروا ےن کہ اختارو | ٰیوتلز ان بہا کل صاح یز ضخ کرا

 ۱ ۔ےہ نیر
 هاب ارل اترا

 ا وبلاک . اشا ۇفلك ف کسو نیر
۱ 
۱ 
1 

 ا طظ ر م ےرس جا و 4 2
 ١ ےک ر رووج اگل ود رک ےل ےک لوگو ناک واکس انو ود و وتی یس وشل

۱ 
۱ 
 یز 027 ث7 1

 (۵۷ .تارعالار

 ۱ ے7 7 : کک و و او ےن مارو ےس س

 | ےک د۔ ےن یا اد انکی گز سلاروا نونوتینتدتا .دایمباگ رتصب هللا

 | لو الكاب بر ےرامہ ےا ںیہ اد اواو ا مر
 صو ای و اہ ر 069-0
 رو پ۴

۱ ۱ 

 : ای ےک اوو ایےاکک کز آو سیب ریز وک اکر

1 
۱ 

0 



۱ ۳ 
 مود رد ۳0

 ےۓرواےاد و ےنرکر پا اکے باذع نیر سل از ننعنشاک نیاز

 اھت اروا يا ارگ راش کاب
 او ےےنا ٹھ1 انگ (ے-۱۵ -ناعلار

 نا ھر DESI ات مور دهد توفوا

 TI اے گد اگزو روجوک هكا ۔ عرش مار

 راس اد اباد اکی (۳-۳.لامنالار اتحمل

 روا اسکات اتو پر لاس ک یل ایس سیم تاغار اکر
 توکل رس اتو حامد ادای

 تر تسد کک یے ید کی اوا کو رک هاچ سیو یوا
 .هبسعاطا نان

 ی ی لو 4 می فر تور ےس ضا تر
 لاہقو لیاعا ران امو تنور ایل ارا ل وراپ :اک ردوا! اوہ عا اپ
 : ت انریکه دا ےسہ اپ برا لوک

 را ںیہن و دا اکر ےس لام ےت + :ایاےنپآ
 4 اک 1 ادا ید دن درک ا لوراو مت را

 (دعار وفا
 اش لیلی میم لا لوز ےب تیادر هاو | تر

 ET ہا ایآرے ںیہ اپ ایھتاسےک علا اھ
 هتک ارد دو عرش کتبی کل وان لو ای

 کوو اےس لدغو ٤ ایک لب 0ص۳ lary ۶۴ اس

 اس

 ۱ اا یاو گی بن
 ےک گا سیاح ند ےک ما ا۵ لامتس" رو تاج اٹ فن اپ



 "راز
 0 ںی تنا زرد لس

 ٠ رے روال اید ل افر ش/ او نن یاسارق ززذا زود زا : یا نی رسا ور ہت واک سہاگ هرکس اے لات ےس تح لوک لوک ےہ وزب ۱ اف مو اد |لوس < ےر تیاور تبقلاع تر
 (رعار دوش کوه مهد رس | لد ےک ترم ابتدا پانا

 ` ےڑ اےس وہاب ساروا ےہ ۳ کام جاری
 ےب لیدر

 گله ےس تا یک انو رتن تلہ دذ ےک ار

 .ے کت اکے کی لی ےک ےن کد تہی یک کو یش نیو و مے اد تو
 روا نط یک شکم شل دژدد ردا مکسزنم رحم نااوَعراس و ۱ Ey ۰ ۳1 و قسم 2ث ب

 ے تروا نام نک: تط کج. شو تاو اار وج
 وغو ےب نور اتحاد لورم. توییت نیو ٹا
 دی اہک یر سیلک هل زرشک رگ

 )۴ ۔۱۳۳ ل لار

 ریل ال ےہ کو تاب کد سگ شال ات
 اونی رک تدم ات تلا یک گولے رود بج ےہ وتو ےک ود
 زظئاس ےک لر شخ ابار وا ےہ اج اید ےس رکا کیے اکیا ترور
 ۱ با انک
 قوا و لار غ رور: نرتل فلک رعاا 17
 روزای لج اترا وردا دک نا نشو نیکو اشیا
 بنز ںی کردا وکی او ےک اروا ںی ۔ہرقبلار بالا یر سات

 ۳ کے 5 ۳

 : ےس یرآ ےس ر ود ےس لوب لب تیپ ناسا

 س سوم ات

 یت ہیچ ےے



5 ۱۳۳ 
 مدعا اکسس تا سا ابر تلاردا نٹیرسئہپئاٹیم هللا دخ دلو 7 ۷ 7 مع 0099 ےس و ےس ر
 ےہ طار وا ےک شاد رایاد: لا ےک  ابنییکر قمیض خلوت
 متان را ں ون ا ےہ اہک مقا نر مم ر اکر
 ترا گر قید ورود سر مان ٤اک زد نی اَ ورا
 ورکو کت اددا گلابی الو صحن

 هد شتر یار تاروا ےک منع نرتکال ات اطرت هل ۰
 رودان اگل ودرگرود سل زوم ختم مته ام

 خرس اک لوک لاد یو ابنا رکن مرا تخم

 ھے ای مریخ. قدمی ید دک
 ےس ار هر کیش یی ہد قوی رفاکی وک لسا یس

 ۔اوہ ہارگےس ۳ ۔مدئاملل ےہ

 الو یراو ےے و کے یر تھک رنرئارب رپ لو او کر تحال ص کپ غ
 .a ؛ےہ ےس ےیواہک

 خراب ںیم اے ایچ تضاد جیک رکو ر ورک توغ کر شا “ا
 ۱  لوصح حوت کی انسا لرو ےک سس ۓئاجھج
 اہے رورو لوب ایکس تایذع ےک ( اھت او فردا دیک ایم <

 ۔ یت واہ ےس ہجد یکے سی ارن قن یک
 ےک تا کت رم اج ا اکبر خ کاک انا ںیہ یل اح شلا کا

 عفت کت اود بنت کن ضرر دا تاکید تام
 روات ار لا ےہ اہ ہار یر تا کوو نیا هکر( نتف یوا
 ںیہن ںیہ افراد کد مچا میک بی رس راھ
 کلا نایک برے ادیب ےک انلاوم مو نمی کال ممد
 نورد ےرڈ دپ ناروا پا عام وتو ی ی م



fr 

  ۲۔ےگ اوہ

 شو رخ لاکھ جر امر مسن رن یاسا 17
 نوا لا کک بجے درک طساو لاو يا نوَ

 و (۲۲ - هرمیلار

 دار لر کش غالب کل و قفس نن زف نوت نم که نام

  53 ۳خب هو اکے سد وگو ردا اتد یک هشننعآ 1 و و

 aD ۳ 2 4 فا د یو هد وس
 .حاخ روا بنابر اکے در ارقفلا حشأو ىلا هللا

 - (۳۸ ۔ دبمحمر ۱

 :ےہود لر اور ج ےن مالسا

 ۔ہّصحل اور روبی یکن فاراد ےک نب غرا
 .ہتخح لاین کد یہ کک( نارا او رخ
 رس لاول اپ کت ایت ام امسدا ی
 مح رم ۸ درو لوزا گدناچ ےل ہذا



۳۵ 
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 (؟ے نل لا کن ایٹرو ےک ےک اغوا مالا

 لڑ ںویکت رانی ےک یت رم الات تا حاضر ر

 بن قنات تم
 نکی سما کلاس یبا یکن ورد ام

 سن روا تمالع کرک تج چر یک ا
 2نا ترشح نت ںی اےس جو کی لاک بک
 رج ر ےب 7م ےس یہ و

 یک

 کاما نسل تاللا .
 E EE ننکرشملا نم 7

 دم تب ناز اح لاک `
 ےک

 - باده

 (۸۰ -۹ “اعالار

ISو  
 روارکو کس بس ءئلڈنرداتاسآ

 مک اردا لوچ ال هنر
 هستی مو ای او ا
 روپ رکا 72ء1 ۳9
 _ اک مکور تار ہو

 ی ترتر ددر
۱ 

 تو
 اکے کن ابرق ںی سکا کا 0



 ۱ ك٣
 یزآےاڑ/ے ان کاپ اپاما نڈجکرَحْلاَم اتش
 ےگ االاو ےنراوسوک گپ آے اہے .نییرباص نم اَن

 ۱ ج -.تاغاصلار

 کی گرام یک اے ںوہنر نیو صل انتر «لفود سینا
 گز ییڑ سل ایا ل باک

 3 ئ2 دا تیبا کک او دای کد لم
 1 یک اردد ےک جیا ںاھجے اسمارٹ 9ؤ !میمالس اتم

 بگاتلیاسار میبد کدایسوا دارت خار هزار
 ےک کاور وا ےن تام ایوایبک نقار لباس تنم
 ئ3 و ص 20
 راد ارس ا ۔ے لاو ےس اہ الاو نس نمو کک میشم جک
 یکی وایت گلم. کس همی کا امر
 سرما انب عاج یار ادر ب لام فا! ۰ تتر اع بنک ایام ایا
 رکن ایم وکم رها ا ےدع اکے ےک سر بے مرد بارلا تا

 شا لور کیا لب تاراگور د ےسلروا ریوی مھ بنام الاد ےک وبن وف یب خش الود غنی فک و
 رداھڑب سنا زی اک ج ےس میم خوری ةتلجشو باتو
 روا ےہ ایک اب اک روا تاک پا 02277

 تورز روت کن ےب ربا و قیر
 صبا تقلب

 ۔ے اےک ےن کم زار در هرمز راک برا

 انا نوک ذی گی کي اعد جیب ےک لو او اس یکجا
 تب تک سا ےک کارد اوہ ےس تس کا تیاہاکر ایپ کے یہ



 رپ ٦

 بج نادم بدان اہے کا دخ ثنا یا ےعم اح یکن وا جز امر
 ین سکس اھت ٹلاودورکے اسی وف بازان ام کد جو کرد مات
 ے راع ید ابو یوم 7 | برکت ایہ لرز اتو رم لاک اروا ےس

 يک از جو مار اکا لا ییا سنی بس
 نہا کیس نیو ا سا یکن یز ےک رک تا وہ یک: وفات ےرامک
 ںیہ کج کیلا ےس سا ےہ لو کے لود کوب رقبا دو کے رک < مع ناو ہرےکر کام ور ماس ےک ابا ترکہ السا تا حر اره تان

 روا بری ننسارایک ایر دا کر شے (لوف + و هوو لعن فلا
 تو هک روا بضقیک ترا

 ۱ ؛ بات اں یئانکارق ےل ایا
 یکم لا سانولی توا جے ترنم نیک نیو
 بر ےک اپت اسمارت مکن ایم رج

 موس لاتین ےس نیو نامی لسا اب« تادا ناب. اه گیت نب نعمت
 نیاز ج مدا درک انا نوک فجور ٠
 حر اک تے م کاو کا ورک تشک مرحلا دجنس س
 سیم نا جے نا اس۰« رو هرطش مکمل منا

7 
 ےس دا ورد دے اوس اب فاصلا ے ةجَه میکس اندی بولی کل و 2 ںیہ ت روش “ جس م

 مریض مکس تارا لس مهم متنی الا
 اپ هار ریس رک دوا لوک یشن وشو عموم
 (۱ خبر - نود معاد مل 1 ۳ م یهو موشک دکور

O 
 نیر مال تما ےن اعرٹلا رل ادر اندو ا



+۱۳ 

 روا عسگری کرج ارس ہد کر تع اطقم یک کاک
 روا انکا دہ رک ت ام احا ےک نیل ناب اد صنم اکو تایل دل یب ےک
 تاک الاوف .ےل نو ند زلت زب لای ےس ملا زا
 ےن اج او لکا ےتقحر ےس عناے اکا اے رم

 طه رس دم. کی تنم فی
 ورام لیست کر بل یار تیک کیر

 ۰ تلف دما تحح ےن یل مزا چرا ی را دعب ےک گل اید کک لس یے باوج اکر کای
 کیر 7 72 ار ےن( بجا ید تام ھالا اد

 را رتل ام ےب کک دک تیرو اید یر
 72 1 تو رو رنو 1 ۴

 ےٹرکںولاو ےنرکف اط حر کار رب میک او ییا نہاد
 لواو ےک دج وک ردا اوج کما بس الا نوار روم

 رم ۳ 2 ھ

 2 تعدیل لو رها تس او ےک ص اسکی اع الار را

 رواں وری لا ط ساد گن نیل نم تا
 ۱ لںواررود رکو راولو امید ےہ و r>) ةا

 دنا ع ےس
 بیا تای فردا ب2 ر8 وہ ےک کرار اک یا !لاب یھ

 ۔ےہان اکے سرنا ےک تنور ھر د ار و ۶ے ال ت یے ۔م اظنم

 : کبک یی فٹ دع
 ے نر سا کاو ےک ساواک کیل بج الاد نک کیبل لوک

 (کزمرتر . یک نک یل یب ہر ضد شد جج امت
 دا انو دم یک ہا جون تط یک اقا هر توابع مارو اکے



۱ ۳۹ 

 اف مو کل یوکے د یک اےس لک ریو
 ایا ن روک ںیہ ی اح حر. شرک نمت تامل تم تعا
 ںیہ اج لث از ےک چیف امن CASTES ها نه

 انها وا ا باب تر ا کام یخ فلا دج ۱ ھو رب یو و ںی کہ
 نشا ترک یری وا انکی دروا تائا هللا هجوم و کرک ی ی تما
 زنگ اپ ےداریانس ےاناہک نقی بزم دگر یر یک
 سی !ہبم لتا وا با ےس لامر ۱ تام

 ور ےگ رد (9< - هرتسار.

0 
7 
 ایل مزے ارت او اکر مکر افر چکا ب

 تب 'تفاوط کمد طرز وا کہ دام ےک نا
 : 1 ترا ین ام ےک در ۳2 ارایرگک

 ۱ 1 .<ب مان اکرم امور تل

 تابع مد ون کود هرات یادت
 هل کس یر

 ناس ماعردا لایخ کد بت پال کا مہ اوک وم اےس یس اتا کما

  27 r4ایر خل طاب کور ام نا اےک یر اردد ےب 94

  1کور تت اط یہ جاو رپ ںڑ ال فہر طی ا |
 ۔ے ےہ رکاب

 ریل ل ومر ےس ا ےک خج یکے کف انا سیم حر ادا



۱8۰ 

 ۱ 1 کک ات آر صا لر بے نا ے رن اک ںولدازآی کل ود ا ت انا ود اتا ید یعنی ےن
 اروم اس لوک اتے اند ںیم گوا تو قم کیا کات ےہ يک راز امت 1 2 ١ےڑے بس ےک یل 21 3

 نيرو اطا یک کد اک



 رس

 انکے وا ےڑ

 لس تب وه ےہ رب ترے السا ںیہ ےس ےک لو انکے ٹن

 رر تن بی فیس »نر ےس اھ 32 بی ہوا 3 ٥ گے

 : الخ ې نیم کرت تالادا باز
 ا معا فصل۱ ل ومر رکے تیادر ےس را تفح
 ( یا یاران یک لور اتبد مان سس بس ایک
 ۱ ! را لو الو ایکس
 نعش خام ےک نہ لاد انک کر خا ےک اتر سا :ایا مے آ

 ۔انلاڈرابوکن اج یکررا رک یک اروا

 یزد دیر سرا پر
 اندک (ڑوغردااہکت اب ل وفا ؛لاب

 2 کاو 0۸ لو مک لاپ تبسم اپ

 کار “ےل اف ترک ۱
 اصرار کت باور تلاوت تلخ

 : ای ذ نایک رد تاب دانی ن یکے ہیلع
 ناکام تی امکد انلارٹرام اج انرکوداج کش : یل ی ٭

 یر لاو ان اگل تست رب لو رو زا کاپ ' اناھکد ھی نو ےک کنی

 لاما کت ملا تیرا ایرگراوا نک نا روا انک تا عطقے



۵۲ 
 (دادوار نت ایگ انار ات ںیہ لر لوفود ہدرمد هدنز ےسا گی انہ ك

 ر ۱۳۷ لعزل سہ طا ل و رکے تیار ےس دا ترک
 "25 کتاب نوا السا لا

 روا ہاشداب اھت اتو رکا + اوہ باذع کان درد ےل پی ےک ا اگے جد ترط
 ۳ ” ن ارناغ وام ین

 ایست ست کنگ یا 2
 گو سرو کیر اے ایڈ اک هی

 ایا کراس تت یک وف ےلاد ےناج
 بابت ای ے ایا ےک

 ےک یش رر ےس لو رکے تباور ترول ترشح
 : رفتی ارو ےس رم اٹ

 ےن اخير ںی اب ےک ان”
 کټ تانے لور کلام ارو 000 ایک مے ںی
 ۔ےمر اه

 ےس لار کف برکه انکا زن اہک وتر وع کد ور: ارے نب
 ( دیار “ےک زر خار کس تکاب اهو کس نیک

 :ایارف ےن بترا س “ا لو رکے ب تہ اور ے ران ترضع
 ے تایی فط کش و و ےنرکانز ماسک کو لا دیتا

 ا سس وینا سا اگ رک ای داد یل اما عو
 اول الگضر وابو لاو م 7

 رز وشادس “لا لو رکے تیم اور سرب رح
 2ت ءا ےنرکک تل ایک اہ ) تس کر کر

 ا
۱ 

۱ 

 ا

۱ 
1 

۱ 
0 

۱ 



tar 

 ۔ ات سما 1 لام کای ےہ

 ردا ےک راد ل ات شامی واو مکس اج یک صخنار ا

 ایک( ےہ اجمر دا کای کے عند ےک ت سات ے ااغ کا

 ہول ے وہا ےس ںی ویک اک ام
  e AL OOOنان اکے ضڑ

 اگے اج انا نگ دایز کبک او ےن اج ںی اث۰ ےک ت اوا حط
 ۔ ےس ر رک ارم ناو گر

  ۱ا کال ام سا یکم کیر سا ےل ملا لو
 وفا نل نے اما عباد اس ا اکنرفرپ ےر یے

وا خس رش لار فاز کج ےس تسلا ہو مرد انس لو کا
 

 (اظتر ےب



 ورت میشم

 اگے تلوافمر دا لوک نز کبک لاک 7 هر ما زر 2 ۔ے لکز طزاتفروا گن لات کیا کریم الس اتم
 ۱ 2 ۔ویادرک

 نازل متر کبک جے ان السا . ۲ ۳ ۰ رب 7 اس
 اڑ لکل ورتےسا ےن ار ها انت او کرام ب
 ےس زن فا نوک اا پاب ےراامخ مکه ھار عن
 ار كالس ماناراہتےس یار لرم نیسم

 دا وک ا یک ان سمت بکس تت یقخ
 ۳ تا برفی الت ال اکت تم مدت رب قفس
 ۱ ےد توکو ایا یی نا تر کن ها ۳ ا ایٹ

 رگ سر

 ےھت چی ساک اں تز ۱
 ےن سر و بت سرب مات بش خنک
 ہرا نر ری ںی اپ ےب اکے هند تعال یرج ناجا نی
 "لوس راورلارف کے یسک کے رها. نیوی نو علا تا

 ۱ («۲ سرد



 ۵ے
 یر بیپ لا ترص پ یر تسب اش دار را ارپ ےک حرف تٰزعح
 ینا حی تر کا اکرم مان اک ت شمار لم یب اے و کا ےس طو کس جی

 سام ماود ےس یی ےک که روز ر تایی. |
Wu :ے هنگام بس ناروا فو گلی مانع مار  

 لرب ات لا ناخ ایمر ےس ر گورو ےک ایم اروا اند بس اس لزر |

 ۔ے لرب تیر بر کل قع سکر اکو رپ ملکہ ی کک
 ۔ےہ ان اک ت کاطاو الغا ناس سا ارواراوخ یا مالا ۱

 ۔ے الا یم ید ںاہیےک لا کے موش دتع یو سو
 ( ۱و - تل ل از

 ۔اگر ید جد وا ےہ اگه نااونح ری

 ! ہے ےس گراد ےس کل السودا

 ا فی ںورضد 0 اڑح روا

 ۱ رر شیرهای ل رک اقح اروا
 دوجواب ےک ےن وک اھو ۲ں ایا کت ادا یا اڑے ویٹ

 ۱ هل
 هاب تی جد یکے اج ورد کا تب اباد

 ۔ے ار انک سض وکی کے وم شیپ شاو وک( واوا تفز
 ےہ جدہ ک کر اندر وکی وج ے انس رہ لیپ تسر ت رخ

 ر  .تساپودراکشاکل وزابلقک6 ےہ
 ے ر را سا لبنیات کار
 یی کر زر اک روا ںی ےنرف پا ہا گرگ دد

 ےک ام باک( اترا ےہ کاتب بازو ورد م ےنپا ےک کمر
 ۱ نوک و لوک



 اتکا مهان ور ملاب مهسا گن مت یار واش اهم
 2 روا

 ںی ۳ )7 پری کیان دوا ےک ل الع یر یب ےک سک ےک

 ےک لا ےس رپ ا ےب ات اتار وا یت نیش لول و مهرض مع
2 

 دلت ناوی دی موردا 44. (ا۵۰۔تارعدلا) مساك

 رز کن روا لوک سر ایا وک لاش اے ہار وہ سا
 37 ام باد ال نو ے

 ےن ںویدوب رکے انس یوا اوہ ںیہ سو ار تابا یو ںؤایہ
 طور کی تے لو ایاکام کل تن
 ۔ےہر اہ ےک کرار ےس لوم ےک کار داف ھی ےک اک

 یا نیا ے 7 رکے تایم لو فاول شا
 کردا ےک 2 ار ل ترخروا 111 تر و, ر7 نا یار انکے

 دید رکا اے ےنرک الف یا دروا حالصا

 یکن و یا وہ یز )تراک طف تاب جک کر اتکا
 سس ین اموکتابادپ ےن وجے رک ےلاجےس کرانا کر چپ ںی یراد

 ۱ ¥ ادراک ۱

 ویو دھو کم مالسا تا ےہ کروا یا نی تسرو رض یکم الس اے کا
 >> گر اب ناس ےک یورک کز ورو بش

 ایکس اعلا 0 روا ےزایتمااکت ما ا یصوصخوج
 70 سا تع ان ی انس لک و هو ےہ یک کت

 ران ےس تی 21 ناروا ےس تیشہ یک انکو ال ظف

1 
۱ 
۱ 
1 

 ا
1 

 ا

1 
 1 ا

 ا

 ا
۲ 

7 
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 اہ ے رکا عز اما او ںایمرد ےک لکو کت ما تیمم ردا
 ۔ ےہ ل اح کلر ےک اال ےہ اتم ےک او وخ ہت م یز ایسا

 رو داف عناد کرک ےک اح دال تا لد رج
 سن طاهر ایپ ےن لک ها اسید لآ
 یاد کیر یارو لب ےک کل دا تریلی« تبح امن کت گپ
 حب

 ے ایدارصتم کاملا ما : ۱
 سہو رکےت ر کو ےس او کار دا واتپج قو دام
 هارد ایک کم ون سایپا ک نیا نگی نجات
 اکا ات یر شنل مے رب ميديم ن
 ناسے لیپ مانارارقےنامکا لو نص نو یی کمتر
 پو رس یر ت۴

  ۱۔ےاو ست رکو مرا وچالاو سست حد و مع
  ۱(ءہ -ححلار

 ١ اتنا لتمر تے نر حر سارو تیس وا اج ك یادگک
 ۔وہ ہار لکو مکا سامی دَرش ادر

 ةرقبلاز - ۱۳۳( ۱

 ایک تارا ابو ری ےس تم ماکو لر ۔ےایگاگ کلر را
 اپ کت گو ۳۸ ترا)م|وم و الغاروا تادا :

  ۱ار ستم الاسلام هست
 تب رج یار و ںیہ ند ےک لا کرک

 کد ناسا بت . ۱
 حرطلاود ناب در اط ہد کے ےس ماتداد هد کیا امانت
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 هرز رک ارت ےک ال ارد اے انہی لرذ اک کب ےن کت بب ےس ل اتا

 : ایف ےک ہیلع سا ےس زرا لو ےہ اتیا دے و الا ترضح

 ٠ ںی سش وکے یہ ےہ | لاش کل واتر وا لولو ید ا لو الم
 : کر نک ای کود کد ۔ےھتر ی کمک هرس ک
 تک یا تو اکتبر ای نیک ب
 ور کار ماپ دایی ےس ود ےک یک یبا ال 2 نا
 ای اج روت مارو ال وو نگو تما لرلبدا

 ۱ نوت هکر وا هر تاک لک ےک دھکا شسخبر رہے
 ہو یب ط ےس لوو ےک لپ وج یگ ےل تب EL ارور کمک اچ
 اب ادد ےنچر کا ٹپ تیک ےن مم کسر
 صد ےک کس یم اک با اد ےک ام ںی یب تما یک کم
 , یاد رد نیل علیه اب ی ند ازت ںی ورکو مک ابا

 بتا کس اٹیج ےکر رپ تیا وکں وکول ےرسد دری ص خوو جج
 ۔ ےہ اج ل عج ۱ 37 ت۷ا یر یک ںلوروور ےک هی ےک زن ام بو ند

 لوق ےن لنز( نو السا وج اسی “لولو دہی وک نا
 کاتر ےک یا کا یک

 .ے نام, کاو نکل اع یو

 کل زان رج ںی ساروا رک ل ئ سنا ہد کی کک د تیر کد و
 رگ ص كابر ےک لک پد این کک اے ایگ
 تار ںیم اکی ل زان ترو ےب رد ید کا چن ارش
 هکر در ب کا یک کر روا ی یا ویسی کت

 ہد ےب نس وا نیول



 ابا

 نکے روا سرکل عی نب او درک ید لیگ اک وّباع حر کا
 یکایک ایک
 نم مست روا سبب یو اک یا

 ت بشین رور وو ےس ےئآ اک هندی سام دم م م
EESیو لیتے کن ادا الاد ےک ليج  

 ۔ ھی ور روا ہار ںی دو ی هوجت

 ۱ (م۷ - داملا ۱

 کرد تر ایگ ںیم لوقخاپ ےک ارل تہب نا
 ماچ ا کک لود تیم د نام راو نام ےک بے ےسا لو 9

 لار یک

 باک شپ شا تمام بجای نوت ما انشا لا

 رعد تگ رکود حزم اکی بل طاب روان دنا

 زی رک کا و نکیل ںیہ نیر سا ےس ای ان( نامس) کن
 رو لش اک اتت یک تاس ےک قند کد کر شی رس ما ایچ رگ

 ۔ ےہ رو نره تالف اب
 هوس لا د اطا 12 هیت فا ہکے اکیا یک

 ات لکا لام سرویس یر و ںیم ل زرا لش یک ورک
 ر اا ]نا الو DALIAN ےک, ۶
 می

 ہنسارروا وک اح ناروا ایٹ دن ےک اوس ےنم اہک او بت

 اجرا اب

 کلا با اکو تره بیو

 ےک انس 7



۲ ۱ 
 متقابل مس اکسس لقب کت ویب ایک
 ناز ککے ک بزم کا ےہ یھب نج و کف انا اش ےہ ںی میل یو نامناسب يکي رپ مان ےک ند کج انا

 ےب سل روبان اکا ےتذ
 00 ترک تل ار یک اند بت

 :' درا ےن ںوک اےس نکا ے سرکل گو Est) انہر کت ار مان ےک سا اھ اک سادہ
 ۱ ۔ےدلیگلت رکی ایالساجما  ۔

 وو مک یا ےک ام ناھا ےس قاب کر ذی ےس در کت بت لیگ رکا وف ےک یکتا هاو 4 صور ۱
 چہ روز ںی ار لوا یی جت لوک ںیم

 ناگ ےک رکا سن افکار ۱
 ہت ۔ںی رک نادر وکی کک اد و
 سج 3 کے اٹک از ات ےک نج بنای کد ازت

 اکسل

 ےک کا تتم گان ور ب ےہ اتم ےک لای"

 کیچ ایکل کیپ کا کریو د ےن ںی کد تییروتوکت دت لبا

 ۱ ll و تراک طارت کیا کیا کا ےک
 گری ای« کا تقو ےک مکے دیک لاک رک
 ۱ کود تو دار کس طر اه

 ِ یا ذغال بیا کاتر .



۱۳۷۳ 

 طارقود دا رد ایم اک کتنی ھڈ جر روس ےن مت نرو رک ۱

 ید تیزہار ارب ک

 ود دد نانا ےن اگر سد کنی لنڈ تی

 کو ان ےن رکی اےک طرق کی کیک حجت ار کار
 1 7 ںی تی ایر اتے سال رکا ارل سا

 ی ایک تے وا
 اجر “فی ںیہ اپی ل ید ایاز لاتا

 _ ؟ے یر خم ےہ ک5

SONS2ت  

 0س نکل ٹیک و 7

 بر بز کتنے لاىاضٌنبالسےتا
 و 6 9 0
 ۱ | سکس الا نر لاتین تا

O LL SN 

 رواے تاصنار لعل امو کرک ہا ے یوق اش | سا یز
 .هب قم لمس اتکا ِ

 ۔ےرکت ط کی املا تب یبا ہد رکے ہ کے وکت مایا ے7
 ےس ےس ںولھن یس ا کایند ہدرکےۓ اج دی اکل تاک پیتر

 ا برم گرد شا عمار وہ ییہ رنج
 مک رز ک اره ایر ضد ایک کیت کت اتالم ےس ۰.۰

 وب شا تحیما 1 اهدا تست بیتا او ںیرکش

 س س انو نایک 22 نبت سلاوتان لوک اتسب
 تاشو لجن اوےب ےک درو اد اشوک کت یخ[ لطز کر ا1



If 

 اوج ایکم اس کلا ایا ارتس اراک

009
 

2 
 ےک طا کیا تا کراصندرو' لا جشس یرامتازووَچلا بلاک

 دم کوک را اروا ميكو او
(0007 

 اتم بازم کم روپ لوک خنش کت تک
 قولقا یی کب کجای بنیرن نكيرَعَب

 وا ےک ےہ ایل دو دژ هشی و را نم

 ے کی ارد تو باز ےہ اچ ک مو ص شر لار تاو فم
 مک ودیا نیزروا ناسا... ویو ام

 ۱ کی اروا ےہ تنطعلس ایک ئاے ںیم ؛|۸۔-ۃدئاملار
 ۱ ۔ےانایگٹھہ ٹا ۱ ,
 و اتا سز راه تیپ یا یر یم السا با
 روا. گدبس )قم لت 1 لاک سی تل اسے لا

 لا غیر ذا کر نکا ود کک لا یکے ہر اتے لہ ےک اوو کک
 نے کادر لا ہد یکے ہر لاشوکے لوس ید یک اےس
 ۰۳ ےک

 نوری ابی درکاظوفھم لہ ےک شی هال باکو کت اد

 رر ر 27
 2ک لاطم اک( ارالعردا ےہ درج وہ وکلا ںی یو تس

 ۳ ی عسل

 گن سد ازم ا لک ےہ ایرظنور

 ںیہن انکل گلاب ےس ۔ ےک از اراک باس وک
 ت رهام ان( ےک لی ا داد تایارخ



1 
1 

۱ 
| 
۱ 

۱۹۵ 

 .ے قایوطو رانا رام اپ ے ان ایدہ ات لایک ےس سج
 ےس یکے اسکنر خیاط لک

 ۲ ها ایدرا ام نایک الع
 بی اس یخ ٹپ ت قو سهبار تک

 تاخاےک کا سگ رنز کل یاو ےہ ہت ویر دا رول یو بان

 ۱ ٠ قی لا کاک
 : < آش ٹیم

 ران لاع کاک کاپی ماگ شا ٠
 5 ` لس ابا

 ناب وں ںی ںوب انت یر تبدا ںوریرقن نیم ترم ما انت
 روا لیک کے تاہم ناعم ےک یا اپرا یش لا اروا تلالاعرابظا اک
 a ےھت دب ںی الما مامو مان ےک ا

 7 سرابی تن تایل یا ۱
 تم اس اےک اشا خرراطلغ وا لگ 7 اطمےک یتا lox گن

 ۱ 7 نیت تاب گی ۰

 كوو مک اح ناکام
 سا ؛ںؤہ تي دز کرادی لار کل ا اھ تال دا الامت تار
 تام صالفا لیس ےک اد وا ایٹ ترکہ دامآرپ ےن مٹ



 ری

 لگنا کت ورم
 ؟ے لک لطیف کیا ت رد ی “ایک
 لام پتے لاق اکرم یا ےک ایا گن یک

 ۔ےہ ید اول طول ا هی ےک سک
 تے ٰی اف اروا مرد اڑ کیا اکی رن اما وک ت ابر ےب یم 1

 ۱ و 2 تو ار کی اک لوس وضو کل اروا

 ےہ توسط لک رات ےک لار رکن ملا مال 5

 یو ناسا هلن نت فانا وو «هبسترطف اد هو

 _ فط لے کت غم کود عم ےس بت ابا ار
 ظافاکں ابر یر ےس لیلا تب اک اہ ایک ںی اکشن ا

 یک ٹاپ سا نیلے مین بات ٹیک انا کد نکل سامان اھت نوا سس رم 7 ۱ دوش کایانو ملح و! کاید لا ان اھکر کہ الخ رور
 ` ےل رد ریز فردا نون ورم الغد کس

 قم یر ٣ لی اہک وز ۶اب ہد کے سارا گی دا

 ۱ ۱ ۔ےرکل ص امر ےس رد کد بیر فرداش

 ۱ ۰ گے پ ۰

 هرکه هات ع وک ں وکو د روا اتر راک ےس لو ات مالا
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 بت تمدد سم ےب ےک کا نیلا ایک کے روپ ےع اق ۱

 ۔ار ںیہ قاب تر لک قو کر روز ےس یز کاپ دن العرا
  ۱کے اک اک ا ےہان اھت اھکن اار کے مان را حر سج

 تب تک رپ کت روزها کوی ا . ۱
 قلب نوت رب تایر تور مک ام ےھت اے کی

 ارت لےے روڈ اک ردا ا ےترکایش سیم لو طا کی اچین
 یه بابا اکا ےک ۱ ۱

 دوز یا لا تروو کوی شال
 ےس بازم ےہ دابا کش شوک انب تابع ارگ سد

 نالے کا اپ ےک ترغب ج اھا لار یک ات ٠
 . نت ف الخ ےک لطف م کک ی گو روز

 SS OL EL اروا
 اک ذو کارا ےس از ےہ ت کیس
 ا رب

 .ای نج وہ نہ ابت اتن ناسا ی
 بے قلم مالا واش یی کا
 7 ملے ہیلع ٹا لم سا لو رپ کے تیار ےس انا تر
۳ ۰ ۳ 

 ۔ایگت فایر اس اب ےک ت واہ کپ اردا تر تام ادا
 الہ گجر دا وہ هرم ہو ےیھ ہک گل الا لب ج

 گی تایم انکے ےل تے تا بام یکم بلع دا ےس شا لو

 .لوباتشنانربک ار فیہ یم : اگل کک یک ٠
 ۔لع اتر ےس ےزوررٹ 0 یر اد



۱۷۰ ۰ 

 ۔ںوہاتر رود ےس ںوقر شیما ی
 را ےل رار اب 5 ہیلع لوس

 ید “+ ںیہالاو مکر طبی دو ےک اتع ا ف ارگ ےس تشم یر ہک. ایا کیک را ےس وتر وع دا وہ SOS تڑپ کب ام تک یک و کوک ترور ںیم نکل لو تک ود الاد سد ےل اشاد از ےس مت مکار راک ۱
 زا ر ر لور عباد کی اکی اتر
 . ند “ے ر ڈے لازا سط لسےک فشل اہ باکو اب نو تمعن ےک اس کر کرب کیم ےج ےل اس

 ےب کلیک کت وز کا Ys موکت اا
 S28 ز وجے ر ورحردا رو م اکے ہک اسنا

 زا کیپ تل سن الاردا بسا کر ام ز کے تقی ے
 درج رک ور ذا ون ایا ےک اما ٦ ۔ےاھیت/ سا اتے و

 دا یک لئ اک روا ازکم اک راک گیر آر تالا ایرو ہرا ے لا ایپ ےن د ابدی
 تر سست کی اعد فرا سکے انکم ہفت اوم سیم

 ایددایز اما هب تو را تک یوم
 2 سا ےس باسن یک کش وکیل ی اھکمک
 ڈس یک



1 
 ا ۱

144 
 ابا ہد این ےس تقاط ایک ےرد ڈا ی ٹر لوز یکے هک

 ےک رل وشنو و اکی ناکا کادو اچ نیل س و نایک

 ۔ےہ پانے ماا ےک سما ںیہ ت وار ےگ وہ پر
 او ان اب توپ کم ایراد ٹول ناگ راد وا
 رے کار وپ ےس اےس ےل طل الع ےس یک تو زص ی لام یی
 1 لرہیینمل علل اہک اناس الوالد ل اتش روزت ںی رک

 ؟ ےس ایکو اےک اتم اک نر دوو کر او نازک را
 وه قمی یک ای یکے سل کا
 او سرش ںیم ںود راک کت از اوج خطا

 (ےا اج اھکر انار شک اک تایذم تاو یوو یکن اما

 هیلاری بیات راک
 بیو ارت اکبر یا انا ایل
 اد اے لورو و تاوان ئیشی اومن

۳ 

 یک لوہا تیادا ںیھکر کایہ ای ظن مدرن نطمح
 7 7 طب َ با رم

 ایکو ن دامن انبار اکر کت ظئاضح رهام الإّمَكَتز یشدتیلر

 ےیل ردا ساب اظ غ ہےک للزک لک نرخ ینرنیاعشی
3 4 

 و رخ ۰ ۰ 5 7 0 ی

 هه لہ آے ں وعز وا اپل ی تیز نی دین نو بز
 مہ رہ ےک ےہ ءصحامص

 2 مرد

 ا 2 ۳ ۱

 انا رک اظن راھم انب انپاروا عا ایا نهءایآزا نهن الا ۱

 نا اج یب ےک لور ہد ٹی نیا یز نهنیاوخرذآ نمی

 : کلو لیا ٹی کس لب طبع او جا با یوا
 تسدریز هد "مافی تپل 'ںیوع مایا تمام ذآ ءا

 دوا لر نون کم توا ید م ت ةا نت نبات



 ۱ ھم ۱ ۱
 یے لار شرب کل روم وه ہد. زم مک نیت نکات
 ۔ںوہ ےہ: تقاو تر مار ۔اشلا چارو ا

1 ۱ 
 یر این لو تیز وج یا ہک 323 یر اورتو نمیَتزنب تیشخیياَم ۶ ۰ 1 ر مے رر توام 2 ایل < 2 1 لید ُلوم قرا ر ںی ںواب تپ ا وردا متی ںحیجزاب نتیرشیالد و رض ه ا و تک قو ہر وا و و
 5 ےل د ہے ساک لبس .ووخ ین امم ے ا ۔ےاہوہ مع کال کد کک وج مکن لاس

 ۔ےگ اپ بال ک (۲۱ ۔ںوتمار
 2 اب کوڈ لک صح کردا کیک جا حر کاپ دد یی
 گرما تیز کو کا یک ایت ارتحال ی رھپ
 موس ات ئاھکد یو اگ فدا لوکی دا ںی! تی جت

 ۱ ۱ ۳ ارات لک اسا
0 

 . بیس نوا کلاه اگر بد ںی لوب اکی ر تارا
 ۱ ٰ ایت تام ابا ایکن ادنی ل ےک نام ك ئی !تروخک

 ناب ر ریس ےس اکی انک ط الخ ۱ س اےک ور ورو 1 لدور ناوم السا

 ۔ےہ نیل کر نے
 ۱ -. ١ الات از ہیلع اد صا ور

 ہد رکے تستر کله انس کیک ںیم رت
 ٦ ۳ هر وز لاک روح یک

 ھےسا ےب ای س انب 3 توکل ون کک صا کل رو |لورپ مالا



 . اكا

 ا 5ر ہیرا ےن شا لور

 ای تر یک ال
 ڈی رس

 یک کن تنا ما انتج
 می کرک د تاک لد وای لقا تو ےب
 هلی قد انکا کلیک طا السا: ےب تاج نب

 لوح لار ۶ 71/0 گانه ےرک سا اک ترم اچ

 را I ےل 3 روا کے ان ید سیٹ
 ہا ایف ےن مک ہیلی دسر تا لی سیو مار
 ۱ ساب کور ناف هال نیاز ان ای ھا“

 انت لو رپ ہا ندا رانا | سنگ اب( ےس ا كار کنایه

 ۳ ۱7 7س0 او ںی لو جاچ( نط یک ان

 ۱ (کافو “ےب ایا اک
 تاج ٣ کے اض لت تاور کیا و

 ۱ دن بک فرم تا ان ےک ناز اے لات سا

 E کیا رک مس تیا
 : تر ےس ادص سا

 گا تیا ڑی کپ ا یک
 کی رکے را لا کر ایناے ناس ےرفوتں وہا دل ایم سہی یب

 راي تن گرا ايا کیا ےی ےک دی حال لیٹ معا من رت
SUرانا فر فر ته اےک رام ص رک 0ر  

 هرکس گیا اے وے ران چاک اھم رم اگر ازردام

 اگ وہ کش تایر ات یار مزایا



۱۲ 

 برپا يک درس کیه پس از
 ۱ کوه ایر وم اخ وکی الا ےن یی اع اد نکا

 بستر سرد را ےہ رک ام اپ کدو
 م ۳ ۱ مت ںیم ےن ایک( اکر دا فون از تل ںی لا مجرم رواں رواد ےس ناوک اتا تا غم

 ۱ هو وب ےہ یکدنز منکر اک تہ اش ۱ ۲ 2

 مهتوهنع
۳ 
 و2 ےد ےجد

 ۔نوعمصپ کام سٹی

 بوس درب ۰ ٣ ۔ۃدئامھر ۰

 ۔ےیہ اج اب قو ےس لاوز ابا اک رند قالغا



 ےک ۱

 نج

 تارا ےک قدم اک یف ی( ونجل زور ؛تر دو “تما
 ۔ےےہهارزرمءاواک ۰

 رخت ارنا تج لا۶ ی )ںیم ےرنن تن مب 71 بلوار رک لس نم یر ضد ےہ اردد ان

 فی ان کت لایک اروا تبیان اید ایر تروا کا کا
 ۱ ۔ے نارد تک لاو

 ۱ ۱ کد ایننیا
 ارا ایاباڈ جک اے کا روا ایک یی نیر اوہے ناب چد وزیر شم مک فیر

 “+2۶ اع مارا ایک ۰ ہو ۔تیرمالاد

 اند ایات انگ گا:بلخرل ضامت+ارمر ےس گدا
 ۱ ےہ ات لام نانی او ونک و ےس سا تشو ےک داس ٰ

 ِ یک وارگی روش نزن نی شک د کاک ب لط هک اگداش
 ۔ے اڑ دوام ادا سال المادر ےہ ید



+ 0 

 2 2 مد و دل -5 2

 سابق ب یس یا ون یک اردا مكاني میل نا هاي نیز

 نیب کے انہ ےس ےس مت ی کراہت ب 0ست اھا نل اح ادا

 راس نابمرد ےساہتردا کک ےک نار ےس مر دوم مک

 ۔یگ یاب دوا (۲۱ ۔عیرلاز

 5 ےک دایزای تیز ناک للغ کا کرد ان کیت امر لا

 - ےس باچا اود قالغا ام
 ۱ ماسک ا۔لڑتکر تیز حر داهسرگت اتهام ۲

 روز ہتظ اح لت میمرحخل4الکناےز بما فط ابو ار: افر اظ نا

 ات
 تا کس ال س
 مم

 ص س
 آه ۔قرتیار نه

 تر مو یر نرس تمایق دز امام
 21 اوو در ہور چ ےک گزار سا اتوم وردا ےک( لاب کرار ےس

 ۳ تا (جؤادوار دس یک شو وا

 ےب ےس ںیہ ن الع کاری ئ الخ ا تن ےک یر

 ےس بس گلدار گوش موس بنت
 07 “لوٹے بس ںی ر ےک ل اور کدہ ایرو

 ددا ےک گزار ا تے او ےک ہد ےس ایک لیول
 اسد کس لبیک ےس وہ اروا ےک رو قره ر

 افر ور ااا
 ایت حر رکعت اض صد نایرد ےس ین ںای کو

 3 ٹی  ص ا 2/0 ۱

  Epes edکانپ کاتدا ای کات ۱

 :ای فن لہ لو دام ا لور کے تیادردم دیمسلاترمح :
1 
 ا

۱ 
۱ 



۱ ۵ . . 
 ۱ سر تب ترک گالری

 روا ےنانم اس رنک کد مس علوم کج طلا
 لو کوب یاس بسه ےک ل ہور راک راد دز
 حس رخ شیر سود کیا تن مک جای ےہ ل او الا نی ےہ
 ۱ ۱ ۱ 1 7 2 لام

E 2 2 ۳ز نوک سا ضرر وسواس ۱ ر  
 Lt اد اروا ےس عزا باد وشروا ےک ت عاطا کیا اوو

 (کززتر دنبی رو ےک تر
 و نوت یاب اک گنج کیی کوک رطل ا الب

 92 یاب الا امد محک تامل ایر ےک الاغ 7
 ام اب ربا 07 یکن شیر - هزار اک لا تو
 لو لنوو خوو ںی: ناب ےک نیر - نکات حدی ن دھشانج ا 5 مس مع سم تل و اس ھے ص

 روا لیوا( ل وراد پاپ ےک اردا ےک مواد مما نم دص 1 ا : 7 7 ہر رت
 یورو والدا ہ۔دیرار مجید

 :طیا
 ارالدا ل ناروا ےل ك ای ا یل چر دا مهتیزدمهخعبار | وتمان یو لاز ۱ 7 مم 7 07 ر صف گم یه دم م سس ےب ارم
 رارا دا ےرہ ےس اما لیپ ہار کک مرو مھ پاقا امیاپ
 ی

 ۱ را تکی کک م زون
 جرم یا اگ کن زنگ تج نار اغ الا کر ناما مکا
 ۱ گلو بازم نلاداخ ے اد سیر
 "رک وڈ ےک ادوار لورا گورک ید ڈو ایک ندا ادرس
 رم چرب مد ونک روا کالا نژد نھ دیا ناکا مک ۰ ھجص رپ و 1 ۳1 ۳ الو ورم تب تم رم رم



 ۰ اہ

 المبارک زود . نما مدد
 ےک مردار تقل اض رکے ہ تایی ۰ ا

 . ںیضالاو ےن ارز ےک راں رب کر لب ےک سود کیل ایوب لام 1 هات | ذج ناز نیس as رو فو داب کالا نیر ںی ناب ترص کب جک ے اھا ت سی کنز او ی `
 ۱ نقص اف

 جات یاس نر از ےس نارئامخ ےب ےک تہہ رز تردا کر وپ کد الدا
 ك نس ل ںی لج اروا لوک

 لامناےزرگدوا طوق ہے بس وچ تقف د اررپر وا تب اردا,

 لب اند ںی تک کو لاک 7 7
 ۱ اچ ناو رکن اخ اس

 تس اراک لدا س_ جلو اد تن نرم اظ ارئاغ ےب کا
 ۔ےہ ےس ییا ںوم کز باو اکر او

oe. 
 واز ےس بس ی ل اے فیلم تابان ےک گکچ

 ےس ا ےس ہجو یک وہ درم یراد کد یکے اھ اوا چ ابو و تفکر تیما
 ابو ایہ ےار تالخا ںی ا ترا ا اہل ےہ سا ےن اب تشفد ہد این
 ا اور خداے اچ ایک ہیچ کیس

 ۳م : کج 2

 تا رویه اف اولیا سالم
  .هیلب]ابباژور کت اک سرچ لاو ےنوہ ئان

 یم ےن رک اار کم الغ یک انہو وہ ایک خوار لرد ےن مراد ج“

 یک خرپ واو رگ یورو ںیم رک کر اید رخ

1 

۱ 
۱ 



۱ 7 

 جین ورا ےن ے وور اتو الار باور | موزه پسے لیلا
 مر اک

 --۔یتینبگوه دل ةیمرازنن/تزانم
 رز یراد ےھت یکتا اه تلافی اا

2 َ 

 لب رپگر الب ت اقل تایل ںیم مکے و اعا سمر دا لور
 مو اصیل ور کج ںی یرژبلطيت» از ولا تابناک بس
 ا ۔ یکی رات الم کا ےل ےک

 نازی انریکه ساتن تاب(
 ۔ے اج انب بیم اکا یے طخ وک قم سیال د١ ےنر کل می

 , ایان لاحق ۱
 ناطر کس ته کب لاو گدا نمیام مس دن
 آے نکیظ ی نی زور گلدار اسو نیروی رت
 قاطعحں او فاسد اص ت دا تر اهدا اکا
 تناژریوررت کاپ یا ےک یخ دت ندیم اش
 ےس ضم لا یرلج اید وک اوج ےہ و وم

 ۔ یکے ورک اس 1 ے ۔نالطلاد " ۱

 ار قالخا سینے ا آرم ےک اکا ےس تیب نل را روا
 انا اوت و ایپ ںی ںورھکر فن سل KU روا ےک کک ےۓنرکر انا
 ۱ ںیم ےن ا وکی ات یرطباور ےلاو ےنڑوچوکےن ارناف ےس نا
 ےک ر وسر -۰ئ ناطے ر وتس ولت اد وور تم اق



۳۸ 

 اودهشاز بورعمبنهرترات رم 2ا درود س را یک
 ةا ومتار مم لد کد محرم ۳ و روم

 (۲ - فالطلاز
 و هام س و ر سم ۱

 نمر نکنم ےب ضمن 2

 گے دے دیا دن ا
 نت نمد رحت م ییلاو هلل اب

 هيز ری احرخم هل لحجي هللا م رک رم اه و او رر ا

 هللا لعِح دعو ما می اَت تا ل اک هللا ۵ مو ےک و مش ال سا / ۱

 ۱ سد ےس وک سک
 ہار 1

 2 سو 9

 م ۔ندلطنار

 مارک تو ےس ار ےیاروا ور رو اتم

 5 اوا یییس یاس او ےسر ساروا ورک

 مرد ایسا وک ج ےس اما ےس
 روا 27 اتلر ناب ار تا

 راک ۳ | ےہ امر رشد وک

 یک لاک ےس ا ےس لات دا سد رک

 . روا ۔ےاتو ور ےسا ےس( ہو و
 وک ساو وت ےک رسو کر لا لوگو
 را ےہ ایل کارو ماک پار شلا۔ےہ لاک
 سایر ہزادنا اکر چن

 ےک یا ہو بساتبد ےس لا لوک ردا

 رہا را سراب سنا رکو جردا
 کل روا ےہ اتو اما لایا یک ا ےس

 ۱ ۔ےّح با اڑ



 ےن شاد 1 ۱ دات

 ببر لوضا ےن مالسا یپ ےک رکود کلا
 ۱ ۔ ے ر نہاد از آب ین ایمر و ےک لو فرایتخ اپ لک اب مد کوا
 ۰ تگ اتے لا انک ید نے ہدرکے انک اہ یوگا

 ۔ےرکل وتل ےس رل تنے سٹ ہوے ناک ایروان اگر روا
 لس یکی درک الخ ےک یم کا ا ید اش کل ساواک
 ۱ ہہر کپ

 سم ایات یکن لا ےن لو ےک نلا رکے تبادر ےس مانع ٹر تر ۱
 سا )“حمد مر لا لو ہد و ات ین کوچ یکے اھت
 ےگ تار اورو اےس پک ئے لام

 ےس سای لی نا ےک لور کل کی رکے این تلور کیا
 مای ہک ای رابغاےسا ےن پ آں نہ او پاک حیا یواش یا یاو
 ۱ ۱ ر هرکس ےہ

 نرخ جوک یال سلاو ےریکایَل وک ا'ےاھنتییادد کی
 یاو بات رکا ارفےن پآ۔ لر نچ ہد ردا ےہ یدرکےس ےک ےہ ا کوا
 .ورگ روش وپ اپ د رار دا لا تاب کر لاو

 هلال الا ےک ںیم نکیل ناب تاپ کد لاد ےنپا ےن یم کاک راک ا
 یار + ےہا یت کرک ڈیز ںی اک وپابہکں یل علاج یارک کاک

 طدف نکا یر اب ےنپا یک کار کے ا قو کل ال و روا پال
 قواش ےس صنف یہ ے او ےک چپ ان ایزاب ےک ضد یا الطیب کن رت



۸۰ 

 گر کت ا٥د تے رکروظنض انرک
 اب شیک ین لاب وز اپ ےک حمد نانو پال ایر
 خض ےس ا ارم ےک ارتقا ےک یل و و اتو ور ےکی مکا

294 
 رگ ررر نا ےک ر م لوقس و کے اد تزاجا کل روح السا

 تبا هد باکو چ ایا ی ت ن نتعخ جینوتکع ایک
 یک( کی تا هما تارتا رھ یشن

 ٠ ۲۳۳ ۔ورٹینو
 الت لو و روا ب سلب( قالظاو کد تامل شم السار ا

 سا می سا لوس
 291 کن ما 7
 تکرار بانے روتے رک ایلام درک را سای
 امر لات نین پک اپ یز کری



7۷ ۹ ۱ ۱ 

 ےرادےذز 5 مک

 r اروا ہے الاو ےنالچ وک ارن اند شاد ےت ای فورم ںیم 27 |تیلرش

 : ولی کا راو ےز ہدایز ںیہکے بت مو ته ورم

 تاتار امت لع ا امہ ماطر رک بد قم 7

 _ ۔ےکلہوہ د راکش اک ےک تاتا ردا
 ٠) ۰ ایوب لون ی یروصتا که ار سلاد ےت را ننک

 - بناب کرار بے دنکردزکک تا راد ےک کس کت

کے انک 7 119 اب 8 ارت اغوا ے رگ
 ل اتر او ی

 ہداین کے نان اکت لاو ےس ید ماہ و لر اے رک رح کے

 ۱ 3 - ۔۔ےؤدتبحالم

 انا کہ( رار ےڑر مار لزوم اب اسلا یت علاج

 رود کیا ےس سیئانلاے نا کر خب مم بنت

 پارک نھ اردا ید تلف عبث نیا شان
 ال ترک رخ یار ۳٣( ۔عاشلا)

 < تیحالص های حوت ات یاب سم رکی یک

 ےباہ وہراس ے ںا دوخمو ا ےہ لاج ہر لر ×ز

 ۱ -  .ج تاج پا لوک کت رو یب اریر یا



AF 

 ام ےس اے او دانو ذاخا یا ناک  ols 2تایی اب اور

 ا  IS۔ےہر اے رات ایر ناب

 کل ود وا ۔حش ارے روم بیا ڈرو نمی لاری
  5۔ےہ تلیضمرپ لورو -- یہ -ةرقبلا)

 ٢ رژ نت و تابعت ی تہب کہ اے مال تاک دا
 ےک و نوے وریت دا نر ترک : Jنارنان ےس ندا

 اے رنز وز ا ردا بان ایپ لوح ا ال ادند تبحندا وو یاں
 یا لیبل تاک یب ود نوک ایرو وری داد
 اا روا ای نوقحایکایکےک لر که اپا یاھکہ در مہک یے ایف مد ہیلع

 ا۔ے اچ نایک ط لوس اکی نر دا یراد نو ےہ  2 poکو
 لپ لاج کو مارتا اک لا حوا ایڈ ایک ایک وت ےک ںود مکے اج

 رسا لوہے سک تک یاد ےیلاد ےنپا اکو رک ویا رفح
 اسے ہے ام فوکم لا ےنم

 ےک کارو یک کد شرم یھب نود این ای کے س ترک کک شے نرم سن ۱
 ادا نورد اد اکو و ےح ا و کے رک جاوا قع اکا ہد ہاری ںیم آو
 ساز سیکل یتیم یک نکا ا ےس اردا ایل رقت یکن 7 7 ۱ و لاک ا تج تس اہک یا علا ند ےک تما و ایکس یک
 وب یز وچ تیک تم اس کس هو ایک ادا کتور دا او اکو صو

 (لارطر ۱
 وسیع سا ےل ٹا لور ےہ یہ کے تی اور تراز فرح

 هاست کے امر
 1 7 اب رم و ۱ ۳

ETیسک ن ابرار ئز اک ل وا ےہراد د  



۸۳ 

 ؛ےس وو باوج شعر ےہباب ار یپادوا هاو ماما ےہ ہرا 5

 سس ےراب ےک لادا هیسراد ہم زاک لوازم تیا 7

 هد بجے ارے اک را هست رم پا تی ہہ ےہ

 '۔ے د ہاکی ے راپ گل اردا باد ےتذ اکی ام ےک ات اے ا مواف ےہ ۱

 نانو ایر هی مر یی کیر تو ذ اردا بسر اد ےک ایا ےس ںیم رت یل

 7 مد دم یط سلا ےن مٹا لو کے ہہ تیباور ےس تلاع ام تر
 لاو قالع دوس بس بک ااا ما کے بس ںیم نیو *

 2 “کم یکے بما همدم ۲

 مارشل یونی )فتا ےس ےس 0

 ؟ ازم یح کپی
 و ترد کس ژل کس تو ےا اے ا

 ا الع کر کس و را سم رر ملال
 (مژادوار . و راک

 :ایز کیر وسطا لوک یاد ار ۱

 رتن س اروا رک اض یک اک هام سم ایر رای رو”

 ےک وا رر ای ےس ےزاذرد ست توت کت عطا یگ

 ۱ (نابك ار

 ممد ےس ا لور ترو یکے ہ تباھر ےس ایک ب کلا ترن

 نیت کرک پاد رشا لو ایک دا اپ ےک مو
 ای درا ےہ ایک خد ہجر ہود ےس یا( کی نکا
 هرنز : سا هک ےس ا ی تاج وہ لا باب جا وو

 لاو ر نار نرو یش 1۳ ںیم ای قرر دا لا هی

 890 اے یا یر
 یر پوشی اے اے اہ 07 ا ایف ےن پا



Af 

 رک رایی مکے ایم مت دا ےہ اےک ادب تاک ےک ایا دعا تحاطا

۱ ۱ 22 “J: 

 اذ مم یل را ےس زا ل ومر کے تیام د ےس مرار ترفح

 یت پا کاب ج کیم ۳192 کلاس کتو اترو”

 اب هارو رب طلا سل هدر کس لاپ ۔ ےک ادا نح

 تراک ولو 2
  ۲ےہ فالخےک تاطف فانا ی٢ ےہ اتر یہ لوا این شیپ یھ ایک

 اہم عام
 فریز سی لاین کیا وکو تعحار لک .

 دن هر یہ زوم ک قیر اسےک ےرسود کسر نانا
 فرات اور وک وزیر اوگارد 7 ےس تاب کا

 ۔ےئاج اید ےن کب مات ےہ ردا ےک اھ ایکہدامآرب
 تضاد وصیت اد ےتذ اکر کو م مال کوچ

 : اس رقم طراوت ا لڑی اکے
 امس لات یار پے لب هد ورک واس ایچ اھت اسے لتر وک

 عی ایا کس ا عن: تف کی الط ی ضد کت ںی دریک ےن رک
 ۱ ۱ تا ۳۷۶

 کنه کت هفت باره تایم تن ایفل
 یاب نواب لوک اح 22 لود تروگرد ارس ےس اہ

 ۔ے ھجو اڑ تہہ ارت اکے اد تدن وا ادردق کت دن
 ےل انا لو اکح انا ےرسفد ےس یر ےب

 : دا یل رر ط ےن رپ ایک انٹانناحاروا کر ےب کرت ےن پا ترک:



 ۱۸۸ ۲ ٦3

 :م ات ثیرح.هب)رکر انار تساراک6 اهلی تیلور."
 درنگ سالن کت روع لاس ا
 کر نکو زا ےس ایک ھ0 ۱

 :ے انآ کٹ سم یر ضد برا

 ۱ ای کں روم کرک تیز یا ایکو مت
 ۽ نکا کلات شاهد ایک کو

 یکے ںیم نا قر کار ںیم یم الان ام ب حاصر دا لاح اں :ایزف
 ےس کے رک ور چوک کاک از کیا
 ٠ کار یک ںی لےے ک



 لالللع قرا

 رکے اسے یا کہ ارداف ستی ےس ما ا از لاش ۱
 ےن ملا رووا ےک تالت ناروا تراز طه بتا لا
 ۱ ےس نفر ی یر طراح تی امار
 گرم فطرت ادا اتر کد ےنٹا ع ا ا
 ۱ 5 .ںہ بسم فا تہہ پا

 او تب ادرک اد ناف سوم اما رک اتام لا
 کیا اسم ےک ےہ اد آرم اف یب ےک ساک تی
 ۱ ۔ ےہ روک ار انتا لوا يٍضخ

 اتم کے اہم ان رک کک یا کاب تہب ےک کو یا
 ایکو ےس ضر ےک ارن یک سا نام ہاکی ضا اب
 تار جے نان یہ اف لاف تک ےیل ناخ اهدا
 خیال

 رنما کی ںی ل فور ہد کو رد مرا. یتنیانایمییب تاتو کشخ ٹرک 2۳ 2 هارو صیاد یورو رر
 “ںیںواور رف صم کیا ایا هد نم تم ها مام at ےن وم یب ےس سن ر وو رب ے
 ےس ںیم لولا ترو صنم کیا رد! دما دنر تراه ۳۹

۱ 

۲ 

 گان زور مورا و راک تاک دا تراس
 رو ےے ےس مم ر ت ةا



1 ۱۸۶ ۱ ۱ 

 رگ ررایتناویسللدد ناسا ایه نو
 ۔ےبراد الاد ےل ارگ سر فا کتا ۳۵(  اشتر ۱
 ساکن انس غم اکسید ا

"og U RU Seil 
 لا بیا ے یی تورو تایپ کارا ۱
 زبر یتش عبور 7 ورت سس ےۓ رک قا زا ثاط ںی مالا 1

 ید زی جواب ےک کر قابا اس ےک ماک چبا مام نوا یه ۲
 ساید ماری و اه محو 8

 هر روک رحل کے اله ایام الی ےیل ھا
 ر ورک 20 درم ےرارقر گا اک ا مد ینا

 ` ےھ ںیم تر تخلط( یز ےیل ن الم ایک

 رو سد ۔ےا , اجار زار رشتیا ا ارا ١
 7-0 ایا درک ےہ توڑ ورک

 کل تیبا لاراب کر لالی
 ناور لول ترور بج بسا لات فط دیس
 ۱ ور تنگ تم ہورداود نالطرپ تتم یک یار توت دین نه ماطن ۱ حی اص ریش سا

 ۳ نا ورش ےہ یاران جے ئاردا نم رک کیر لم نر وه "
 ۱ ۰ د نيَو ھۇ تہ و

e EE 
 ۔ںی یر بیبر یک ةا وخ تو

 3 ۔قیالطار

 رج اید عا موکت مک طے مالسا



۱۸۸ 

 . نا ناز لود مع گاہ ذادآ کی  ۓئار دنا سایر
 اروا رک خر جاتے یت دا لو دای کیا ير اشرت ہا
 یو, ناوت ںوہ ےب

 و لت یت تامروا امر ن او اکت عبافم ارزو جر کی دعب ےک الف
 11 باب کور ےس ےنآآ بلاک ش ر
 یا زار ےس لورم لر ارنا لو روا دن هند دو دح دی نَمَو

 را ریاضی ما اکا ئانپا ےن هللا لحد کرذسال ھن ملل هر ره و رش ےک 2٦
 مدرن رو ی ب ےک الط سا ا گلذ دحَی ثرخی

 و نم فو

 ۔ےہا ای فرق قع ا
 ےب جنم سعی یسوع یکتا راک اش یورپ لاد نان اف سیما انیس انار ہا ےس کا تردد
 لاتا نوک سم اد ےک جب ےک قطع سس مس حرام

 ۔ےہا ضا ظراد ےتڑوک آے اد ونڈ ترد یے اتو ےک
 ۱ ایک ےس رنا انے مالا ےہ ےک ت اط

 ےن یم جے اج کد ییا قله کروز لیپ ےس بس ٠
 ہم هم یگ سا 2

 الامد رکے رکراظتنا وے ایلرکہ صف اکے نم قالطےن 4 ار او وکی ویب

 ناو ا اصر ھے یورپ ےک اج زن بیر لیکر ےئاج ای تار
 ےہ ںی رکو کوہ طلایاب ےد یقالط ام اپا بجا وه سا ےس

NET۲ ۱  
 ؟ت رم ردا د د الت کن اللا اوضاع نيَو

۱ ۳ 

۱ 
۲ 

۱ 
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 ومر (۱ -قللطار ی ديتا

 زا ا ظن ابا عام ےس ےس تنس یو مس ہیلع سا سرا لو یی 1

 ۱ ئی ےس طظ جدا وال ترو وکر یھ ےس تہب یب ےہررک ۱

 چ اتو کت ام ںیہ ید الط یم لیلی اھ ںی ترک رس طا:
 ۱ ۱ وب ست ادروا 7

 کرا اہم ای لوکاں اممم ےن اہ ھج ةو کت انی اپ تخت نوار
 ۱ دهد (ملسمد تپ ٦

 ےگ هر فاو ےک عرب الط ت ن الم ےہ اہ بی ۱

 دا آق رگ کا اهقف ارت رک ی اپ امر ا
 راس ۱
 ا یا ا ۱
 E ۔ےہ قااطم < عاصسردا نح ۱
 گے اج یواین ےہ ین کای یم ںوقر وصی بیر `
 ۱ کی برف ےک ےس ایک تا پس ماع لو لب ملک ایا ۱

 و وار بلاطم الخ ےل ٹ وت اپ ایی امت تاب رکا س قالط
 . یاب اک مان لاو سا فرصت لا بس کب ج

 ایک الط ں٠ راک لکت لام گن ر لگا دا لو نت یا
 لبیک ی ےہ و دوپ ںی تشک ا هو ںی نل مو ۔ےہ کوہ نازو
 " ۱ ایا ]

 اکا ےہ اڑاتے رایتخ اد ہواراروا اود ٹپ ےروپ نیز اک دان ا

 ۱ .ییاپانب کا

 هی یی تم

 حہطوسج ےہ

 تیس:

 ےک یا درک وہ ات اچ انرکد کال ںیہ کے ی بلطم اک ا ایک



 ؟ ۔ےئاج کدی

 0 این دا انک وفن دو ےس نرو رسد اس تر اما یک ررر درک کن تچ الص سلو یک اند . ےہ کک شان قال
 ۱ یراق

 _ اگ ںیہ تواب یگ ےک تروفد خان اکا اما ےہ
 سوت لاودرو اهل ق اب رہتا وع یاد مکے ہم تد ار بم

 نیت 0 روا

 ای او ساب ترکی یاب مات اھ کیل یم الغا یکے ستا اک ادت طاف ےک الف
 ۔ے کرایا یکسان ناو زا
 ے راناردا کرانا الضاد یب نوب اس برم انتج يا نر ناتن ٠ س ہک ام اخ ےن نم سا نی ںی ےک اوتساطلخ ا یی گن چک کی یاسا مدینے لو قاطی یم سا فا

 ۱ 7 7 ۔ےایگارادرکںییےناھڈ وک لو داینب تارن
 نیا اہک دن اہ ت ادزا دمت ےہ ےک ںوگوک یا

 یو یرازگمامےک فروع وڑلیم یر نب
۱ 



 شاب رگ
 مو چھ چ

 کردا ےس ےن ب ےک اره ےک یل کش و کے عمل ہی لس ےک ورم
 . شر نوا ےک الب ھی سم اد درز سوم نکات

 ارزو دامیر اے ےس تہہ سا لز کولسز روا ٹریک( اگ ۱

 ۱ : یے امر ف لم ہیلع لس, ما لو.
 ۶م 4 ۳7 ۰ ۱ ر

GÛراوگان تای رکے رک ترت تریو کر  
 مک ی ر رر

 | سو ور 7
 ۰ رم ر یر ۲

 ترن لگے یا اوو کک نجم ددا ےتاجآب لاف بنام ید رگ

 دمی لو تان کل اینکر ہک ےہ اچ اتن اہ يےا وے اک

 سنا ام کا رکاب کل
 یو رکرزکح یا تاک لر سا نا تنش یھ رشات
 رب | و هم ۶22 اہم و سم رس یف یی و 7م

 زی اشو یو اہ ںی ورکا اشرف نا ی کت یھ رگ
 لو تبل اما ےس امو درن یکایک نس لیوا

 وب گاد (۱۹ ۔واتلار

 ے پر ےہ شور وا یولس رس ا 2 ۰

 ےہ لا اعمس بقیع علت ں یک ا بے رد
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 رانا ت قو اےس ار دا بساط کیس ےس دن
 او رام لیکن نا درک سم تزابا اب دژاگه کنی اب ےنرامہپ ےہ مب سا اما کیا تمہ کک یک نر یک بو روا کسب اے یر بج ےب انسا و
 7 و 1 اور مافی

 076 اض نیرتہ جی نوب ایت یر وع کادو اا
 تب یار ے اتل ید تہب ےس تالاع ےک ارن فن یارک مالسا

 یا اس _راتخا وبا ددز ی ےس ناو رکن ار ےک
 2: دددم ایک جر درف ےک

 رز منم نت تاب لپ ییا نشه
 تاقلعت نابمرد ےک درو لورا د تشر ےک روڈ ردا بی ۶*هرلاو «رلاو

 نکس هراس کنار با دز پتا ایک
 ۱ ۔ےہ تار هاو اک ك ایا

 رک اعم سج

 7 نار ۓوہ قید روز رپ تیک اکیس ۱

 ےس م کراہت ےب اہے آرا مک شنا نيم 19
 لار یر دا نر مکجاوژا نم ملت لجاجاکژآ
 ے امگا ےہ ےئل ردا یب ےس قسم مری دتعو نب

 نما نجس ید نر یک تخنیک هوس
 هاب ںیہ ل نفساروا Ji (r ۔لحنار نوک مه وللا

 لوس وا لو شد اند لاو روآسراقلحت ی اب نا سرو ےس کوی ایم
 گرتا کل قت لام ےک مق ب 1 رک نرم لک
 ۱ ےب رک

 ارے یڑےس یڑ وج اے نت ایام ا ےی اروا

 ا

1 



9۳ : 

 زن سات ای اکا مر نک تش زرت کارتان کیفی بید کا
 ےک وقار اترک ا اپ کارد درک کرا دا اکیا ر کک یا ود
 ۔ےاتاجوہبیماک کاپ فار دد کیا

 سا یی قو کت رنک کن ابیشیس_یراپرگن اناث یک
 ۱ بد ےس رے تماما اپه زارنا 4

 اف مور عا سہ ۶ر شا لوک تیلور ھر ابتر

 انی ھا رار کشش ارے اوچ ت ا تبار وا ےک ای"
 تا ےس بسوج تب ابد برق دار ےس پک لا ےس لینا
 ۱ ۱ ںیم

 ملال لاو ےب انکا بان

 بیای یک نت قو لاو هر کر
 مد ےس سجاد لوٹی ٹوپی نیر م کن رها گن
 - ایم ص

 ( مر ال دا ۔اید ماسک تل :ے باچا



 تاک م 7 7

 ا ۱ ۔ ےس اتتا تک س تیز یک دوا (اکد اش ےس اب یکس ا روا تگ بولت سنت ےک اے ان اھکد لایک ندا اما ےہ اتوم یر سیم داوری 1 منم سا ےہ اکر با ا ده سس انا ای
 عمق اےس جے اتر لایه ی سر یھ راے اتک طاس نیت اسکا مو .ےاتوہ ےس نا تاذ یاد ن ےےتسا کب ےس تک اتار ید ہدایت یا ے نات 7 یا رآاکراد کروا لوس

 ۔وہ طوب
 ؛(یزہر هیت کا ےیل دات و وا وا ےک او ککے لب ےک ندا ایا ےس رک ککے یم موج روا وہ ترک یم یم س نج ںی ہوا ناک ہا ای تباہ ۱ : ےبایامرق ےن مکس دل قا لور اے ہ ےک رب تزود تم تاقدش نیا ےک یر اا نام دوم ات اک تن و تشلا یب ار نروژ لی ےن پا ہم السا تما نی نر

 الو اشوان یاد بیو اگه اب ددا
 ےس ےرسفد بیا ار لار لاک لب اک ایپ اع ہدردا 7



 ا4ھ

 ۱ ۱ ۔اگرکن وایت

 تامعا ناب زادنااک تمل یکم ایپ حئ اہ ادا تچ یاب سا

 تک رکا ںی لولو ےک انب اچ تف ےک ےب افت ےس عش ج ایٹ کسر کے س
 گی قے یک ورڈ ناک اب امر یخ اھم کان لایا رقم نان ان تر

 حط تاب ذج ےک نا کہا امر ےس اھم تاب ذہ ےک ا اد ےک

 ایل رح ایات اورد دق اسےک مکی ہیلع لا ےل مر شا ےن ںی
 عر جر وس او تاج کرے گنج پل ول بج
 رود بحرکفک امار 2 _ارف گجر مب )وب واط جر کس اوز
 رک ری ےئارڈ گنج لوستر ب3 ابد سس ےتاج کی و ابو
 تہ دادرم او تاقا ناک کک ےک ار بک. ےک اف کیر فرم زا
 ترک حی ےک ور سلمان ابا ںی یک
 ا (کشیتر تب

 ےک ارد ےن کیپ تا طونم یی ن ایمر ےک نا لبا مالا
 39 و و ات کو ۳

 ۱ ۔توخا ےب ےک ٹل صل اخ
 ۔ے قك٣ ازم ےس ںوہش فلق کن ایا ےج
 ںیہ ےن رک دونو طوا ر2 اب دص ام ےک ترور مچ

 د تے رر رت ۱
 ۳ رانو

 تما کروا بابل بلک اظف ےک ا بوم السا تی یھی
 ےس وان کت سو

 هی ےک سا ترن ے و یڑھکت راع کے احم ال بدان وا



ay 
 .یثو ون لویان کت .تیلیگ ان

 تالدا ےرکوننکت ایا یا سا/یرادای و اےک تام السا ہی
 ےۓیا ٹا یوکے ایا ور دز فسا م انت وفا هی ےک یک انصار ۱ ' رايب کرصاقم ید ںی لوٹی عا تہب مو لے ا وسر ال تم کار ترس یاہو کا ےاچ 72 رد ا لازوال کش ج ای ملا اچ ما واد نامر انک
 ۳" کور لاو یب ےک اردو ا صل میرم

 کد توالعر ا مایا ہد یک وہ گن ا زوم دو لو کتیا ےس ا تر
 ریز علوی اہ کروز ےک لوک اردک

 ۳ : ۔لو پوچ
 ۔ےرک رز ےک اروا ےنہرک ترے لہ ےک کرا ہد 7
 ساری شهرها ےس ایپ لاک ید

 ` کرار ےس 2 یر کر یی اما ہو کدہ نیل موایذ ےس
 :ایافےن مل یل اے هلو رکے ہ تیادا ےس ہر مو تر
 اےک سا | بج اکے تر یاس لاک ١ٰی اترا کل ویدأت اس»

 ۱ سا لوک
 آمد هلو توابع لا ںی نادا کس انہو د ؛لداع ماما ۱

 یکی عم ےکرادا ےن لوخ دد ےیا هر لس ار لاک
 یک ںایاب اکا ولرم اے اردا: یک ص312 سجاد آو لو ارد ےہ شا اید کرک رک کی ساک اواو یاس ترو اد نیا بشی ود ےک باری ےل ےک اکا ردا ےس رنک لہ ےک اکا
 داوا ںی اتے یک اک وو رواء ایک ایک ھت اب لاو که نا
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 کافه لوہے ہگراب/ےس ںوگآلدئارزا ایگ
 ِ :ے یی تیر اگ ءادردوا تم :

 سی لا هتک تہ حم ی ےک شا وط دای بچ یوا د ٭
 ۂجانہدنب ہدایز اگلا ہد ےاتھکرت جر د شە دانے کاست اس

 یی اینم کا تیام یک الخ دادا تر
 زیبای فاکس ا گزر ردا دون سنے او نوک کس
 تی لا تاب یک اردا رک وحر اتو از بے ار الا
 ۱ الت لذا ترحب اوب ناص ایک ذایرد ےن لٹ

 فر زانروا ےک ےج ےس یس طی ایام چد د ل لد ےرسود

 مالسءایآےس اس ںی روا زامن ہد بجا رات کراظتخا تک ےس
 ۱ رای

 رسا( تاور اک ارے ںی ا۷ںوہاتک ی هک را سس

 ا ا ي
 او اوج انک رواج یکم ےن لوید لی ایک یم

 عباس سس مک لیلا ےل سم ال ویر ےن ںیم وہ یو ںیہ

 7 ؛ےانُا ۷ اترا

 ےب بکند ت
 هتک سود سهیلا لر
 رس و سر ےک ٹل

 : رے ہیلع لی ٹا لو کے تاور ےس ام تر
 ۱ ,  :لوتاناک دین نیا یھ
 کار ان انب سی ای سم تیک یم مالسا کج

 اکر روا مزور "زا بل نکے ےک ملا وا ۔و صح



 اهم
 ےا ند ےک تمایقز ےہ ناب ترسود وک یف سرب اند امت اردا

 ترک ماسک نکا ےس لا ے۔اتکد نہ دمت یا
 ۱ سار تا

O 
 : ےہ مئاقرپ(لودایمدد نیا السا

 وب لئاتس ترط کم اع رکود رپ( ایپ تم کیا
 یل ورک ول باب ںی سلس ےگ پچو م یب ےک اینپ سلا یم نل <
 ںی ےہ ازا تبت تسر رز ےک تال اتتا

 وان یس در ںیہ یمالسا تا ایکس مادر لا با
 اب لای ہر ںی رتب تج کد رنا نک ییا کا ٤ےس ات ایدہ
 ۽ ےل ام اک ک اد کوب ابهر ئاغ یو تایی! بل بسم

 ور ورک اک تاع وصخ راہنما رک رب ای ایک ںیہن ےس تاب ظن نبات کج ناک یر اس یا مالسا
 ۱ بگم تاک نی ےک اکے ساواک

 برا کر اور انس چتر لاک انا مالسا
 وز هرس سا ام ام ےک سما وا هان لام کام ید الا ا

 ۳ ۳ ےہ ےگ ام ےی 1
 رکی ارپ ہے ترک: یکے س تریباو ترک ناو و لقک سا ٠

 بود نیو رانل چے الا )رک درا ېک 22 لو ارد ےک ظزور جر ےہ

 ۱ ۰ وام
 کم هر اف ےس ناروا ےنرکر وخ پ لوز چ یکن زو نامے ا

 س اد وم ۲

 ہک

> 



8( 

 یار سن مارا رم شف يا السا کسب
 ںیم یدازآ انا ماکت ے۔انرکم اتو دد کت اینک بک
 نا ےن قول یو کوب مکے ایک |یراذآل یک یک صحا
 ۔  ۔ے لرب صغ کداڈآ دانے

 لقوا ککے انک ت ایا ےس ایا اک اکراد ریز ان گن انا
 ےنلاومئ اکي راڈآل وت س ایران اج لسا ام او ےک ر نس

 ےن اتکرر کت مع یکن انا مالسا
 ےنرک کت لس دید ےب کے ے تاور یک املا برز تم
 ےیل او ر ا ےک لیوا کک و گور تاب کا مع

 و ورا خلع سگ ول من اکے سال.

 ڑی نکی دام
 یی ای ےل رد میرا کے اھ ود پکے وفا اب

 گن لس تتح ںی کت اےک لی ہیلع ثا ےس شا لوس
 نان اب ید تب لاک ویو لا لم سا لو مہ

 7 نامو ایک ر ئاسےک ام اہ ٹول لو ود م: با ےن یم ٠

 2 ےگ ںی ادر ےس لاتا تاغ ےک ناروا ےک ترک

 روا ے اٹک ت ابی نال مام کیلا ؟؟ے تاب کام ترص یک
 ۱ کت انکم ازحاد ترک ۳۹ لیفت هرم سا تسایر

 نو ےیل دارم ول لس رپ ہک عم بج ےہ لام ت ا یا
 ےب تیز ات کور بیک یارداے ہیئت کیا نرم ےہ اتم ےک
 نیل تحت کلاس نا لود ملک شا صر شا لو یی بت
 ..ابب عرابواروا هد



۱ 
۳.۰ ۱ 

 سایر ےس ا کب ےس انب بکس اذان ای اد رک
 ۱ گرگ کد کاکام کیسه ات حیا

 یارو صا۔ یک یی اظن ید فکر وان
 ےس یی اھم یاس ےک ترابی ترک
 آں سبےنپا ورد دس ےک دب ہک لم بلاول تبا ار

 ۔اھب ند هاب
 ے ید انہ سنجے نرخ اب ا: ںی اذری دسر سالم
 کوے د o اینا گم

 ۱ ناوگان کس ی اردد ےک تام
 زالو | ےک مالغ کیلا ۔ایلرکل و ےسا ےس لوک اروا ورک کیپ یک
 نادان با چک ایفا کت رو اپ تام تالا ںیم
 مس کتب کم لر ندا ابد ساکھ رر ار وک

 ےک رگ اب ایکن الم یم کل اد ۓذ کت ادم فا کیا

0 ۱ ۱ 
 تابان ایل او هچس کو کدازا تعا یک لاپ جے مالسا

 2 کد ارم او یت ایکدازیہکات ےہ ایک ےک ۳1 کے فکر لییدددج وک

 ےہدایذ کے احم پ کے ایا حبات ےک صان مایا اکر 7
 ۔ے گراد ےتز کٹ ساپباترکدف اوم اظن ےک روا

 روا وہ تای وک ت سار هی اناج دب ںیہ رب تسال لا ورق

 ولی را ام اب ےک کا تچ یکایاھر
 تفکر ماتم ینا لا لع اےک اردا مالا تج کت سایر نت مالسا
 اب لط نابت کل ام د اج ےس زرہ ہد یب ےک دصاقم نا جک



, ۳۰۱ ۱ ۱ 

 جس تر اکیلا رب ندی ےس ا توپ یکے یھ ےن کا ارا .

 لو قریب پہ | س وک اتر ںی ت زاب ایکس مالسا
 ۔گل ےل لورا اف ال سود

 کم اکا کلاس مک اے ان اجایاپ خا م مالا

 ۱ ۔ے ام کلیک رس
 ارد کت عطا کریس ساره یا اھڈ سارو

 ےب کما سا اک رد ےذ نیا ن نیلے ایک لوقو انس یک
 ۱ تب ںی اےس ن١.

 لاردا نابگناس_لفااسف طا عی نم یکن شکر
 سنی کادر وو د ہک

 سامی سار یکر لا. ےہ تون کشی نیاز نل

 ۳ - شهدا ایڈ 00-1

 لوڑے ار دارٹشلاوج ںی و ابا کا ِلداباوُتَماتْيِدَش یونس

 ےک ا !بعراا تل نت ات اک داو ےلڑھرک

 شی مکے لد ھی 677
 ےب لپ لس د تاما ےس لا منیر یک

LETAکا نا بجے ی آت اہ یکل وااو لایا  

 نر ںی تط لو روا مس ملی هو سرور

 ردا ای کے مک ںی تاج ایالب کس یا

 ۔الكا (ھا -رونلار
 یک ا روا ی 0 0 م کا

 ۔ےہاپ اوب ت قوم زالو نی انا یی و کپ ے سن و ںوتعالص
 اکاناتعاطا کلا و کد ےنم ار کہ تس ایزی تاما



 ۰ تل رس وار کا یک بلای اتلاف ےس ارا زی ڈی کوو انک یم لام ت ا < نوب ساتی ی کرد ن افرق شالا ے لو اید یزروا تورد نون لو ےس لاال ےب لم روزا اذ کل اردا تیک طن ادن اعم نب
 ی روز موج اترکں یز م مایک کی اا ۱ ر

 یا کی طلا وے 7 لسی یب ارب توخ ایدہ ام کر ناد
 1 مع اوگل وگوک وام ہرا KUL نادا کلب ےک
 ۱ .ینابلام اکے ید روم
 ۔ےرک الا کل اکے اویا شی ق ا
 مع
 تم نان یو ےس ہے اراک لودر فرا تسایر مالسا

 ری اک روا ۳۹ اس وا بسیار E فح ےک سرا ص وخ لاذروا
 ۱ ٭ سو رہ رت
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 ٠ وکر زاس ناب حلات م اکاد رام اب اک لود کد

۲ 

1 

۱ 

1 
۲ 
 ر

7 
5 
۱ 

 مح ہے یس هو



 (لبلرز دارم

 گیاهی یف ےن مالسا اک
 راگ شوق تیک ردپکںہےرںایلخ یل ںی
 7 نباید

 ر ےک دواک ےب سوک لاش یک
 سش راک کیا نرم کبک رام کک اے مالعا

 ےک لس مد ات ںیہ لرڈ اک سرای ای تیعراجج که د ساب ج ادرار
 ۔اھگے ہر ھخ اس ےک لو اضوا ق وقح رور ئاس

 ارس کش نرو انا تمت ی لرو انہ یک“ از لش" ف کر تام انو انکے امام مز رر مالس | نایت بب یر رونو دا نارات کیلو
 نیک لاردا اخ کور ک ك اروا رقم سا مال ای کت

 ےگ لپ میکس ریل کد ہد ترور دا اد ایر ب ج
 اصن اد ےنوٹ مم اکے د اف ےک مایا ے ہر ارس ماد
 ۱ ء لڑ سر کیت یہاایک

 نام بر درعز 97 اکے اش فو شب کا ار نک



۱ ۳ 

 بایت ورد
 اب ناج ہد ردا اون با لولا یش زا ودر

 کا «تشردا ها ا اضاتتاکت امئاووک

 ٠ ےک تاذ کل ا ناضتناکل وطلم کل وا ساک مخروط قب اانا
 . تب نبی اس ہدالع

 1 لیکر ایزدوا ےہ کوت سا ےہ اتت اکےتاذ یا کداکآ اطخ کت لاج
 ےک ا یے قلعناکے شاہ کن اہددا ےہ اپانلم تو اکے رکا
 ےک ڑماعروا ےہ کک شام لووو ےک ا ےس تان ایر ےک یہ نار
 ۳ شبا اس ناتو رودان

 IS ار تنو کیا ۳7 ےن تا اکو فور مالضا

 هک مس اسکن تی کالا ور ےساطخ نی ادار ایا خ
 درک مان درو الکل

 ا سش رک یک
 ۔اگے اج هد کرام الع ید اڑسےاروا اکو ود اضن

 ۔ےرزالزانن

 ےب ےک ے تامادا 9 ے اج نئ

 ۱ وب تام تاسوج ےس ترو بارک شپ ا نال
۱ 

۱ 

1 

۱ 
۲ 
1 

۱ 
 ا

۱ 
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 را کرو ۱

 تاب کو تداوم
 راش رنا روا لوت طی سناتور دال اد علا لاک
 عمان دام رکنا ذات ےس اج ےک اپ اب
 موا تنا یک زر ناب اط ریدر
 ۱ ` ` ےک تدا اردا یا
 ان اک ما رو ابد ےب ےس ا نک اَنما کا ده نخ
 زود مرکل و دشاہےک اردا یی 0

 ۱ .هشقلب . ا -خرقبلر

 ےل اس ےک لا گهر طلا دال لرب اک لام اد عا
 نگار ےہ اک کک رج خم ہا کی یکے ید اکا ےس تہب
 (ٗ 2 نگ اپر در کلا ےہ اچ ات اہایک ل ایتا اک جے مر

 ھ۰ هوم م
 انکے رو ےب ےک لپ جم لا پک
 مج ےن برو سات کرکے ات نبا ے وے ڑی لد ی اے ب

 اپ. کپ حط ن کت ید مایا هات
3 

 ۽ ےک اکر دا ےرکایگوھ با ےس ایہ او کروا کا سارا



۱ - 
 رک روک اک کت ضم یتا کل گی وو کے اجادڑوچجدازآے یک کوچ لا

 گا ام ماب ےس کے ےک لاہور و وی لا ازناجاکم الم یا کیا ںیہ
 گاپا ےک ور ےس ارات اے کو نا یم لرب سارا ت اک 271 3
 ۔ایل ٹا نلاماسار اراک تن یکے لوز بشن لد کیا

 جرگہ کیہ سا یک یر ایت لاس ناتق اج یاب ےنانلا سک
 ۲ ایلن ید راس لورو ےس 71

 پا اکو ےن اکے س نیش تی او ےک اک ا
 ۱ ںیہ تم و شکر يه کت رد وا وک نک رک
 . اوین یا کا لیتر تت یکے لو

 روا ےک لس ار ایکس را که سنا سال
 ےرسود ےک کد ززورودروا ناهید درک دا زس ییا ا
 .۔لئاجرڈ یک گی

CEVAT 
 1 ہو اچ ایکم ناطق سا که کل 1.ان اکے ٥ذ گیا

 نان اردو اجرا کت یر داد کک ا ےئ اج یک فار لوح
 ۱ ۔ےئاجایکاٹ

 وابوو رکے ایک ف اکے سارکے کلا هرکی
 انا کیس اکرم انا ںیم گر وا ےک رازی گز
 ۔الہت سدا وج ےنرک

 ٹیلے گل کی ات چادر کی ماکت و اج بست مت
 ۔ ںیم ان ععر مد جد ام ےک ےنن اج بوخ ان بود مارو لالج ےہاچ اچ ان ایپ
 کام ےر تیا یک ید ٹاک سارک ےک کا 1ے“ اوس ےک ااا |مالسا

 کس اجلتح رو رش اےروا لت اسد ارادت کا

 as مو جب مس یو روح - سب دیس سج بم 2

 وب مرچ سج
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 تم ای مدا سپس انام کام ےک کر ابا گاج
 ار گرند لی ےک نورد فک یک هدر ؟ںئایک
 هاي کک ےنرککد لکه لیہ در کے یک ایرد ہوتے تاج

 تستر توا صلح کوک اب یک طا
 ازم القا ریس یارو د لس کراس

 ۓای وزن لک اب لاک ناب ےہ یک اہ “زفات ت تو کاےساتعا نیرو
 ںی مود ےس عر لرد یی سلام سودا اک ومب نح یک

 سفر ہد کراس 5 7 اٹیک
 5 ۱ ۱ ۱ :ےس ااف لالا ۔ غ

 را لاو د تر ے0 اڑریدا و( 9 رار
 گارد درک اکل ای ود ٹاک بسم واری امدا

 کے او اتادم وردا ےہ بلا بس مو مل دحکم با ْنَمَ ۱ ۴ ۳ هو ضیا رم درو ی ور ی رت کرا زہ کاب ے فان مٹر سیدی ۱ 1 ۱ 2ِ 7 ین ۲ طس کک
 حالصا اکرم هک کر و 002110

 لاپ سی چک تیار رک (۳۹ ۔۳۸۔ۃدناملاز
 نو این کرد کوہ ان ازم یکے تاک خا اکر اچ لوک نج ۲ لعاب

 ںاہ وہ تورا سوک ام لیتا ےس تر ےس اکے ھا کی
 ین اتر یادو ج ےہ مج ایل انرکپ ڑی لام اکے رد
 ۰ فا و رای ابا بچه اکر ک مشک ارا سا ہد اوہ ماگ سن ۸ نس ارےکر وج قو ےے رکی رچ هادی
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 نواب سکس سرود ےل ےک لوصت ےک دصقم ےن روچ بر
 ہینڈ او اکے تاج ات مورک دفا ںژیلاو:ںدروپ ا اے

 ےس عا امن لک یاس ٹر
 تو ت باش لواوم لب یر کل و و

 - کگالابورپں اخراکردا لفاکد لورم وا لوپ رک اد
 3 1 کمر ب ںؤایلھکردوا نوک

 شو و ے اج کورد ہے نا گزار
 ٠ ۔ےاہرسیک شاکی

 اکو اد کت سدر بزم یے اے نکل کوک ےک ا
 لا لات ی مر هک روا ےہ انک چوت کدر دتیرو کہ یس
 ۔ےہ کای

 :ے اک زارنا نص م السا
 روا دے لور ےک سارو اڑا کوج کا ںوراحی نیلا ردزجنامتر
 دانم رلورو کنی ای نیم داسر نوشی ھوم
 .ای تاب ےک لک کل ا رک ب غل ا کیدا کن
 اکے لو“ لاخل اہ داۃمےک نا نی ازت یان مَنَ
 تو شاهی رکن شد ال ای نی اج ےلاڈ دال تزج مک کد را
 تخاداےب انو ےل ےک لاو لارو متوعبا 0 كَ

 جم ےک ڈے لا ےہ ےک لا ںیہ بق غسی ابا نبض ر
 دات نا ےک ی ا لق کہ وت گیل هم نوما منت درک
 تاعمسا کانن را تک وو

 بالش افرا الاو ےک ۲۳۵-۳۲ داملا

 : سن ظا یاب تا

۱ 
۱ 

۱ 
۱ 



۱ ۳۹ ۱ 

 نیس ضط یک که کدہ تہ رانی بیو ھل ا ےک لک ب

 ا 7
 ۱ . ای تاب تہبک

 نم ے لا ون ریو وحدت ال را ا کولوج ر

 ور اول وحوز اورد اک ںی یک شش اے وزرا سس

 ۔ےہانک ام ای وک ار فار ار
 ل ارکوک جر و برد ت7 تولو ے ادم ر و ساو 1 وس

 ایر لغ اک اوم مبارکه اک ساک کے ئام نوا کے انب

 ےس رک یاس الا
 نت اکسس اردا کل مون زس نکیل

 ماکو ےس تک تسلط گر کس قرذاکنامسآن یز

 ار الت ےک لک هد ےہ لو دیش فی نیلے سی امر وڈ ےک

 ےہ لات یا کد اندذاش شے شناس. ات کد نام ےس

 اگر ےس ںوقیلرطعزئاجردا ےنہرزاب ےس یر وال در چ تشہد یکے نٹ اک پ شو رک

 ےہ راہ داانا



 تما از

 2 ےہ لگا ےک لور احم تسیپہ یارک روا تنوبک چت بیس اس ہر مامم ئالسا
 روا تار ادرک قالغا۔ ضامن یک ںیہ ںورشاتم تا

 ق لحن واک سا ےس تدابحن كاا

 - روا زیرا یے ڑجےس تام ۲ تاتلیس 8 مس نل
 : ےابامذ یار ںیہ تھک و ورع سن اد ےک تع
 ناوسس_لورن اب ایل اگ مَا تمام نا عود زی انس لب اور نک نام یتیم
 . ۔ںیرلونعڑبےم اد تنوع بد تورم 2 ِبزداحنا مه كيفان 1 1 2 روه رش ي و روس ےک سا قو کمر ریڈ کنن نمک نیت

 ےک ال کالا مقا هود روا ےب تمام یب سا 1 نیر کل وی +
 ۔ عبارات اودزا سرو کا ترمب ا ۔لر رقع لام

 از ارگ یا ار لراخا تین برن ترکہ نا کرک
 ار نورد ایاۓ لود تجابا ںیروصو 1 کر تزلروا رُک
 ءادازآے ںی بساط او ےباھکر ار ےس ات ات وک لور کروا
 یر شرط گلو رفاه عارف رک ایاکت و م:امالّخا



 ۱ ۲۱ ٦

 کی زد یا یگ ا تاب لشاب ںیہ صتم نما سا
 کار

 زاهد فا J ارواانڑوو تاک ا(ےک ا ہشام یاسا
 یر رقم نس تهی از اے رپ رک وز لا 7
 اکر انرکر اسکے ےک رش یداشردا عدل کس شاید ریز ایڈ
 یاد انن ناک ںیم تعا ٣

۱ 

 انیل م کے اطایتحا اتا السا ںیم لسا زالو نر
 ےرگجج و ایکو دوخ گے ن ںی ے کرو ت انو اک ار ےب ےہابد رول 1

 ردات وذ اش انا ایوب رب روی بس اکر کے پھ و ماع مزتج
 بز مکے ےک نان شک اکو لک ہا وہ مک 1 انتا زاغ ازم لا اين یکی اگ کی ساعات ساک

 بارز زا طا یتا تک تیام کت باب اکا ز ےن مالا یشالب
 ار افروز ات شام ید دوا تشک تیک
 ها نب فک داب روا یونگ ل وارناف لولودروا تا را کیا رک

Mj ۱روا لا اکا ا لوا ںی کای ر لق ےک اروا پی را  
 فرد کوک روا تل اب حر یں ورڈ ار و 2

PUY U ۲نام ان تا ا  
 سرای زم مے نکا لوح ام اکی اپ یے ات دو ملا
 ےس اتڑکا مخا کت یخ طا ری سري

 ۔ دہن باز اھ کک عطل او ووا ےک لع حور واوہ دیس ڈ اک شلاےس
 , یک شکل ےن کار پ ی وحار اک کلا علت

 کوہ او اک اےس ایک ارپ یکن ٹپ ایلراّتواپا رو ن ۱

 ۔یکت ما کیو اح یک رک اندا کر ای نج



۲۳ 

 : راز خوموکت واغ ابرو ےس تیوثروادرم م
 کرج 2 ن ںی وور وورد ۱ گلا ںؤروئروا لود "رپ E لور” م

 لیک کا یا یب ےک وکر دا نور کد ںی ت زای کم ی وخ
 ۱ 2 les کروا 0

۱ 1 
 ام ماعرکو کر کو ےس تلح ےس ا ں یے احر دا ایا ناس اکی دات ہ لس م ر

 ۱ ۱ ۔ایانب
 لا ںاہی روا لک ناسا سی کے تاقلعلی نکے میا ت قبح

 سشز ارت کیم وا نیز لکی طو داس آل اوز د آرد ےس
 فا دا گور ںی اچان فانز ے کار کف کا رہ کتا

 و7

 و لاصک مە و رک ید سیہ تردد یکے رپ نکس کی

 رگ دا شب

 روا قم ام ار کک کیا وک ان ایٹ قوس لک اا
 ۱ ےک رسم رپ اب ےہ زوز ےک ےس اورد مانے او ےک لإو
 یر ارناف تاریک اکسید سو ک
 یک نو یک کی ط که روز طے مال حا ۱ عالم هک لاک ی
 ویزا توت ت الط ےک ورود سو کیا ۱ عبسابواز اردا ےب اک نیلا
 ےک لر کیچ ارد رو

 زوم لہ ےک تلکس درک ورد د کل کو ا
 ازت شرک ی درد لک ہوکر اچ اب هو کے اڑ کلا طم ےس لا مالا
 رب ےییک بس یم ہک 9



۳۳ 

 تر و ویک ےل ےک مت i اردا انو رسک وزارت توت ا

 ی ایت انتی اجر از تفکیک
 ۔ے یوپی 1 اھت ک ور لر کد تی

 E ےک روح ی
 ات نٹ شے ات اچ مالسارکے تار تا کر ای رھپ "کرک

JAشابمرافش کلا از سال رگ روا ےرکز گے را ہک یا . 

 ر کا س ور یم کام 206 7 کے اچایلک یف

 ری خانمکر ہری مکے ساتن بلوک رک اک لا ےس روا یک اچ

 ۔ےاج نم لرو اک لپ داف

 هاب روا 2 متوکل اتر ںیم یتا ےک یا عد
a 

 رس 2 تل یتا ات اکا نا ك۳

 ۔ےڑویتء الو لع نم یگ وب کج الکل لَع رام
 (۵ - رطانیر

 E . ا گا اسوہ یو ہدربکے 7 و حت اروا واک کا نمو ۱

 ےک نکا لو زا کامل کس
 رس اے تیوب دستت نکا EL کاب حوا

Eزہ  

 لند اتم لوک ت شم منا اپ بس دا هوا

 یو شپ اے فر و لار ءالووم یم تو ما
 رکات پکو ادای ل اناا دز نيم 0

 8 ڈاک اد هاب بی کاج

 رسا وت سالم ما دو بریک سال کلا "و ات د



Mr 
 ط ر وو رد لک یت

: 
 ںیہ ےن وت کو لو لاک ۱ نوذاکلا مه وتلا دنع

 ۸۱۳۱۲ روئلار

 و قوس سر ار اب ارل رھے ا اجر اظ
 ۲ و يکي چوب اند ید یک وو ا کت ےہ ایر که کک ۳
 ۱ بت دراین نم اس ےک نوکری ای

 هیت شی شاد این ارش تس نب ا سم ستاد کرم ١ تاک نکنم تحال هللا تإ ۰ رس ما رم 7 م ا
 ہروہو بجای اہک تا ہو مهم و هر ودنا نم نوهجتتب ةَ وه ر فط رر رف م 7 ا 7 3ےہ
 ضار ر طا عضلات ام ںی لولا نی نمیام تیر
 رم بیات واں ایی نیکی تاک

 5 .تبالدالاق : (ا ۸۔١ *ءاسشسار
 ےب ےک اتے اکا ا کرتے تدان لک راک اندر 2 3 2 7

 "نگر مک او رد ےک ہا ےہ ےک ناروا سد ا( یف هدر لود اگه اگ

 پکن کر اج ےس اسامي ت ضط وچک بسا تب ے
 مگ ساب اگه واز را

 ۔ے اتد ےس اک افکت اقلعت ےک کوی لایمردا کو السد
 ییا لابد رک تیک زط تس دا ایک تک لاک
 رب روی ضاد ےس ا نکو اتر کب تہجد ےسی ےہ اک یو تاب یا لوک

 و 5 ۳7 ۲

 علا هاب ابا ۔ےہ بوک تونس
 لمسی ساک ارب کوی ایا یک ای دکان یاب قا وکی کے نل
 تک ان تیر راک اعز ین ےک ےن ترک

 مو ْمُمِحِاَرَرَا نوری نيد لاَ ۱ رہا اگ ب یل ور با گل رها ہ7



٢٢۵ 

 انا ینا اوس وزن اش ایما 2 مش را همش ممکن ۳

 تره کال و 2 مھ وح دمت
 شم مدرک کا ےک اگر یدا پک هم لعشتواصدا ی کد هاب

 رگ کر سلا کیا ےس نیس تاک تر علل ةَ

 ےس رر داوا اوتو ورکا ی سف لا لا باده وَردیک سیذاکنا

 عیار اپددد لاک ولایت اقامت عنا

 انار وا رج ٹوک کم نیکی ۃةَسِیاحَلاَر نشیذاگلا ملا

 تستی ضخ اکر ارپ ترروعا اہک رام یم تاک ر ایل مع

 ۔ے ای شہ ورکا (۹ ۔+ -روثلار 2:7

 ایم اج یک اشک ا دانذاش تیک ک1 ںی رش اوم یئالسا
 رد ںی رینگ لاو توبه نیلا کا

 ۱ لات الپ انب ےاد ےن ںیم لوت کک وارناف السا
 rt کما eT تر هاچ ار وکار رق تامدا

 اک سم ۱



۲٢ 

 اچ ےک اے اردا ےک اہ اچ رپ لن سی تیک ار بارش
 ان پدر ےک یگ خیر ردا ون اوہ کشک بحر

 ZE واب ےس رک ہری و کرا ۶ 22 نھ کیک

 ماع اورا کب اش لس نجم بها کا یی نک طب
 اک تب ان یگ لیپ لوس ادم نا تلاع یکن اس
 -هب اور

 ۱ تسکین یز لاو ے ایہہ اصن هد ایز
 نوا طح یز ودرکے اناجاناج ےس ےس ہن قامت اب ےک بارش

 ےہ اھرآ حس تر ایت ا ناسا ےس ےہ لک اتر نجالصک

 داسا دب سافولع کور هو ےلورپ کلیو تتش رد اروا

 ۔ےانھب

 تازه اینو یے لاا هست کک نرخ
 ۱ ےس از رو اک

 ےریروا بلکه اپ اج ین الی ی نا علیا

 روا ےكڑر روا نگر سیم نیاز ےک رشا رات تے

 ۔ ددا سد رزق حتی نت لاو نافذ کام لایت



۳۱ 

 گور ےس زاروا ادای یر لا وکم نشو ۶ دار جرم رے

 }41 ة داملا نانا ۰

 نواز تابزعےک لا شوم کن ارگ را

 ےس نکلے رکے اکر یی لورو لاج ساو امل نت کا بو

 رم رسل اد ےن ترین کت ہہ
 لاستما تان ون _ ںیئارد بلب 0 0

 ےک تفت ره رم کک ایک از یکے لیپ ےس اروا ےن

 ا راجاباچ برتر لاک دعا

 رکی اکی کر ود الف ے ںی ی او یکںیگ

 نیب 07 ےن وہم بلا کانن سس اہ دال کوا گه ٹی دا تب ںیہ

 سراتو جشن وچ توام داتا ا

 2 ریلی ےک ی د لب اس رخ سج کر شا

 شا ته تیز بک اوس ئام سرک لےے بل ہد نیلی

 روا با کرک اف یا اکے اج ور مم اےک کک اما

 هک ساک

 هل کو 0۰ ھر را ساس دن نٹ مشران 7

 کالا ہانگ رشد شی ایگ اٹ .امجیتن نیل تك

 شبستر اف (09 تیار

 هه احا اک ترک اپ علوی رو لام اے او ےنرکر فن

 ۳2 هد علامت ود از ا اں یی نم

 روا ا ا بب ظروا ےب اب بس اکے سر ره اب اوج طا

 ات ساج پی لاعرپ

 2ط SERIE مس رے رھا طس ےک لیصلارر



۱ 
۱ A ےن ۱ 

 لب اب خس کی لتس اہے او ےنرک نوک بازم زی که لو ےس رک ردا بل رر مت اف السا e ۲ . نایک ات ںی راک ناپ کید کما ناک کلو اڑپ انا 2 یر سر نکا یرانب یک ن ئات چبا کیک ےک نام کاپ کاپ
 . ترک اعا کے ار نے اداسی یک یی بارش مار ازم چ کاک نط تم

 ۔ یگ اج اک از والس اے اچ“ اگے یک بم ۰ ۹

Or 1 

 مات قبيل ہد اجےئ پے ید ٹو لک ای ےہ ام



۳۹ 

 دارا

 ر اکے رضا اوت رانا مال
 ۱ . تبلت حک رنز ےل ارام

 رکاب یدازآے ادا ایڈ ےب انتو رو لاکھ | یک ۱

 ۔ےرکراھکا لے اھردا ےک ال ایات با ہد کے رکو اسی ےتد
 ےال ابا ےب اچ ہک بت ماو حا ی ہاکی اےک تانا یک یک
 تایی" کن بجے ات ل م کنت شد یک ازت یک ترا

 کس 6ے ارا کر ایل د یو زت اروا لاطم کد ماوس اے او داد
 بیل مر ںیم کلرک یری ٠
 ایک اا اے رانا واہ 7 یکی کہ ورکا ۰

 اک ساز ییا اکے زا کرنے نیا نما کپ اتاپ

 ماند انصار ياد
۱ 

 لایک ےک اکیا اج اھگے ار دیک
 رک شی یےے ارم نانا یے اردا ایک اذا ےرسضدای ؟ےاجایک

 « هو خو لوک بگه رن اج کا ہد رکے وع
 8 ےک اما کے اد یدازآ می کس کد روا کرام ےس عش ایک و



۱ r 

 راز تک لا اید ایاو اکر ردا ان او ےک ی اردا ان لیلی اتتا ںیم یھ ایک
 ؟ اگ اچار رت ےئار

 وو تروز مکے گر 2 اووک مے دادا

 ساعی لئ ترک لری ےنم اس ےک اعد اغرب مالا
 ا ے اکے تماس تک لور ےک ار ( کروز باتل ک
 ۔ےہ هژودر دا تان ےہ ت زا

 رنک لا, ئلا ہد کے یب ب لطم ۱ے انلرایخا والس اوج با
 ۔ےےاک نان سار دا ےبانزکک

 نایت لوک ناب شا ید ہکے ک نک لوک ا با
 1 ۷ گے اناابارپ ال ود تای اتکد
 ۲ ٠ ےک یی ٹو یکے رگ نی ےک اخ حط لاک یا

 ےاناب ہر ابتا ی تان ےس ادزو ےک ر جر ھی یتا | هوولاب

 اور سه دن تس اپا یکڈاواھگےس 21 روا رفت اکو وجد ےنا گام

 کے یاد ےس ف یک لبا وے ا اد غ نک کلو ےک سی یر

 و رک ںی تن کاک س اےہاتر ںی لوے لک اشم ورا رک

 ET ۔ںیہ تاب یک ا تعا کل
i۱ دن ولوو ضرب تاب کت الف ماظ ور  

 ۱ تھا ایکس لس
 | ددان کاور لوبی نام نشو کل وق ےس اےس ما `
 ۔اگوز یاب تك لاطم اکے ید حاکی کد نز ےسا وہا کہ الت پن داھڈ

 نکا هی یانگ ین 0 0 ا



۱ ۲٢ 

 ٘ تار گار وا ےس اہ یک شوکه اکی یی کرک ی تاب یل

 ۔ےاج ادرک رب ےب ےک یگدنز ےس و ۱ ٠

 بلا ے یک ت ایہ ںی یو زس نیم وکی کد ترا ست مر

 بان الت لیتر کال ک
ADIL ے وم رٹ کوان 

 باک ضرار اترتا ایی انی تاب کا تا .
 و لاو ے وتوت ح اد و ےیلروا

 ار ییا وک داں اوترا ےن ووو ہے اب اہ ےن کک رت
 تابوت الات ےک ٹپ وک
 س مال کے ںی ب صحت یو اتم او اناھکد دق کلا ےک
 ےس مالس ا امر ایه ساب قاباا ےھص ید 4
 5 اک اے ن گا یر ےس دا ےنرک اماھک

 وکم السا یی کان اتا ےب او دی < ور سیم
 ایا کے سیا نکے اتکا محل کے 00و ہزار

 لات کیا رود ے رک رطح اید یہ دہ کد یب وک ر پد چد اکی
 یک اتا سا ناروو ےک بلب اول رکے عاعا اکے اہ ےک مین یر لیا رس

 ناک امم ساز پت فح اد رام ان اپ ےسا ےن ات کلم
 هو روا لوس یک سل اگے یم ا اظ اچ اکے ید مہ ںی اد ہدابکےل
 اکر ارب وکب س ےن مال اراک ےگ الا یوا مام کب
 .ل 2-هایرگ اھم )روا کنی کت ارج بوق

 اتم اٹیک اے جد یک درآن از عن اتد وز اٹ دی
 ات کانال |



۲۲۲ ۱ ۱ 

 یر رب کد یکے کو قالسا ناط کت بان
 روا شمع ذ_واولفرکب ی طپا هرکس ار والا ایڈ
 رو اورا والخ کک سمت نکس لیندا راد

 ساروا رک 1 وا مال ۱ ورک ے تیپ او ےاناع
 نمکی ےہ دوا تاشے اےس قال اد رئ انہ اکت رن ےس
 ۔ںی ےہ اب تاپ ٹاک باس

 ۔ےب روم ماتم کفر اک وٹس وکی کر ا
 ۱ ات[ ی ترس یه تع ا٣د فک ۱ ام ںی دانے اکے یہ اچانک ےہ ےن اموال اک
 ہدایز ےس شاپ کز ور سیلاچز انن اکو( ید کیا جانیے دم
 نت لام ےک ینا وو کس اید ںیم مھر زره زرد قالغا ےہ ےرد از یشن ےب کہ نوک پن ہور اکر اب ھو ٰ حج تاب
 ۱ ۱ .ب ات ابتک

۱ ۱ 
۱ 
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 یامتروا لش
 ۔ںیہ نود اد ررپاچتاشایازیرک ور هست سه لے ناس یک یک جو اہ بجے ام ۱

 نسترن ایا بیت ضر اک )طلال ک ھی ری ای نامو وض ازم کلاه بگه ار وشیر ےس ںوتلع تل
 وم سوپ یو کد نزول سیون ورئاخ لس

 کل نوک کا یک اجلال نیز او یگدنزوکل وت م لطم عبرت نر شصت یا کس لو د خیا راز کرک تک وس کای ون و یکے اوا را لذا رکے ہی تاب کت را
e1 ام یر و 5 ےک را درج ےس اہ ییا کے ا اجرک یو ےک لے یک ساک ے اچ کے تو تام  

 یارک یت راح یے اڑا ی کنگ میز ۳7
 رکے مکی یارک یگ ڑ ا

 راس یس ماما پا اگے انور ضا ال یک اما ک ےنترکل کیک 5
 ۱ ۱ رگ الا کروا ےک رس 7
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 ے اک لاووکت تم لا قانع ےک کن :
 ےل سراب! لاو تر درشو لقع ا ايمان از مک

 ٩ .ةرقیلاد بابل الا ۔ے کد ئز ں ب ساعت بر 7 ۱ 3

 روڈ الا اد نما یی ام الت کد تیم تاک نیل
 1 9 امور ونک ایاعروا 8 امو م روو

 بس لیت لوک کے ہو ڈو ھت ےس ا وہ داب وہ یل اینو نت اپ
 تا

 تکه اعلان کی هو ےس ال isfy ا اار و تادا عو ری ںی
 - لایناج یکن شے وہ قد عج نوک گریز تاب رد اپ تن امد اوج ۰ 72 سا <

 هاّکساپاررازرو مش | اکے اشا سیا نط کد 4
 اونو کر یکایک ے رکے کر ید دل و سو دیس ترویج
 روا لوک کر راکت جک اچ کد تربت یکے ساب

 ؟ےہات امار ل و کک لو زیرا
 . بز ناک وکٹ جب یم کا ےہ اچ مکلف
 ےی رکے کر نج سو شی ئاطیشرداےےنرک اد ریل یکم

 ایک یا او ماع مو اپ انب جایا اح ۔ اسم اد زور ولا
 ںورھگردا یون اش ال یوگا یل نمو ےوہ تکه لر
 ۱ عکاس توخ رپ ںی

 رقم یے انب لو نفره مکرر ایک
 ۱ راز گن ںؤ ان منم مت کو ناناکی ینا

e 
 مک ۔ےہ اہ
 و سرم
 لس نم هنا

۳ 

۱ 

۱ 

۱ 
۱ 

 اے ےک لغ اذا یش ےن سج 31 شتر ی شا

| 

 وب ناف ںیم کیسز یک فا ما ای فو اینٹ یت

 ی ی ہی چمک ر



0 

۱ 
۱ 

۱ 

۱ 

 اه ں0 ررر بخار
 ۔وروا اوس ےک الا شاتلا لمامناکتکضصرالا لا .

 رانا مات اگے سایکل امامی نمو میم
 یہی کنز وکی کے یر ادرک لت اش ساداعا یس مم 1 ۳ ۱ ا 2۶ی0

 نن نزوک امانی لا ۰ م ۔ۃدتر
0300 

 شم کے اوہ یوکے وہ تب دو کتک
 را ےپ رے ناتھ لتان ی ردا باندی جس وک
 ید تول ریا 3 ایا کے ایگ ے رو محیط وم 1 19 جب

 ےیہر هرز انار هجا اچ ب یسک ففف دن 71 لوک تہب

 ۔ےہ ترطن نان ساق . ےس ےگ ومر اک کا ںی ترک

 دریک ھ کا ناج ےل ےک لام کان تکو یعنی سٹشاب
 ےک لام کا ےہ کک ا کا ندا ب نداد تلای
 روا اد ےرہ ےک تعاد لاک دب صا تو رحمان ب اد

2 
 رک در اه ی ۶ز ماش را کوه دو هفت وت س او ےس
 ے ےر را وف ے غر کے ص اک ات ۱ (۵ -هدناملار ےک

 ۱ ۔ےس ہراقگ ۱

 لوے اہ ویرات ےس ما JANIE دار ےہ ترص الاب

 نین 7ئ ۸, وو کے اہ ےہ ےک لر او ےک
 .ییدرکت امم ےس هی ےک ےن رکل صاح یدک

 بام رو لےے نام شا ےس ین کت اسم بل یتیم
 ات اب تیکت سای ناقص یاس عموم ےک ا سک اقا
1۰/0 



 ۱ ۱ ب

 4 اھتےس ہر کف ارم کلر اف رک ل اوس شی لوک ۱

 تاک ےس فن یا اترے با سا

 ے او فیلحا ون یم انجام انیس ت یک اقتدار گول
 : ا 4

 : 007 ها بج_هب تبع ل احا ےک کرد کردا کے
 1 ملت الاب لے ارد شا نام ےس سا گن ام ےد ج

 و .ع_قابرءلو لس ےس ساون ںیلرک
 رک ےک اسرار یو یر



re 

  5 ۱یک

  ۱تار

 کور کت با ار ےک رمان را لک اباد نایت ام
 ۔ ےہ اکے رقم کئ یکم تشک تایر یک مان

 ۱ از لی ایکس یک یوایند انی ےن تیل شا ھی 1 رک
 2 رنو ٹال ںی ارور دا لد اود سل جاری ۱

 را یم لیتے نک زد بم تام ےک لاما کا
 ھر لر وص یکی اوون ےس نروار 27 اے ارا روکے ڑوک

 : ۳ راد گل أ از
 یوم یی نت هر لوما کش یہی رام ۱
 ۱ ۱ . باز نفس تالاع الا اج

 ارد رم کدوم یر شہ یتا جد یم کت ازت
 رن کی ع یک تنی کد وچ گر رفت ا سقم ہررقمالظ
 ۱ ۔کزا ماشو

 ۔ںوہ گا ےس للوصا ےک ت اصن شا زیکے کت ای لا تیبا
 قاموا یر نان ٹاک ورز ا کد اہ عین کنم کرمی یھت
 ۔ هوم ےک وادا ےک یر با او کر تا لواری ےک اللا
 ۔ بانان درن ےس ای ودایز ےہ ہہ این( ناب



۳۳۸ 

 ے کا نواز باک ترک نک شاید ات
 نر هزخاوماکا لک او رک سپک ر ارگ کو د زنیم وک یک موج
 مر ےل اھ کبک ات ییا کا السر ےر ںیہ لرز کے رکو للت صنعوا اف بشن نره ها
 ۔ےرر زمان

 ' ںی هرز ےن یونس نادار تاک دراکا خو نل
 یز قالغ یک ت امنا ردا اور نام راهم انکم دابر رر
 .تساه ایرڑرگد اڑا ےہ نہر ےن لو

 لرد ارزان اکو ددعرک فش تاب ما اب
 بکن ير2 7 اش روا ےہ سکا او دے تم 7

 هر گل اکو ےس ایا ۰ رپ یہ اچ اناج ادرکت اعمےساداے پیہم اب کیاےس ناپ لب ی رش رام ہد کرا ےک ہاظنی با کپ یک
 یر تیر[ ار یخ کت مک از ام با

 ۔ےۓےاجاہ
.00 

 2 سب یو یی متن اے ےک ر لف اے لور لق ےسا اکے
۲ 

 ناجی ںی ےک مک اذ ما ہے وج اکران
 م22

 و ی ۰ رکے تیاور ےس ا تر ۱
 لیپ ے یا نی منی اف یک گير چکار تر

 ٠ نکا اکو سین ےن میگی چ کیلا کا ترا



 ۱ ۳۳ تک ۱ 1

 یو مکرر يا رس کن ین یروچ یھ ۱
 ۱ ۱ "تک ےہ کر یانگ

 ےالاو لود یے سا شا ایر ےک ت رضح کے س: تیادا کیا
 ۱ ۱ ۔ےڑروکے ردنہ ہا رپ انکا بے درک

 8ھ دید کا کی اف تحت

 مت ںی کر اےک یا ےن تری بے شکن اپ
Jsنت 7ب7 ادککرچر اب نک م  

۱ e 
 ازت مج اک یا اک رق و ےک راند کر الغ تا

 تک ۔ے اک انک رپ هک ہی ب لطم اک
 ڑی ا ایک ی ت ےس یا لب ںی دام مرگ ساواک

  eا ۱

 کج کور ےس لعاب
  ۱ےہاد ہد لے جن کر موج ورکا رک اسد در نمد پا”

 سس 4 ۱ گام
  ۱روا وہ ہریترپ ےس لرل ل ام اک کے ری غم اک اک تک مہ نا

 رع هد تیک جو نکیل اگے لع ورک احم ےس ا تے ارز, لای نا

 هک اج ابا ےہ اپ ےک ینا احم اک )هتک اظ یم ۱
 ما را بسا یو کت ونی ےک ان ےک ورم یر ےہ ام

 ۔ےہ اب ر ترک تر اراک گدا -
 اکی نادان ںی یل رواےر ےک کے دت ںیم پا ر ا
 نا کا طا

 اکے ر نام اب ایکس یورپ لام ےک ٹک جر اکر



۳۳ 

 ». ۔ےرکل عاص فتح ےس A اکے

 ےس نکس الام ےک نا یخ ایپ گیل کے یہا( مکاع
 دا 7 اط ہر ار دا رکاب ۳ ٢ 21 9 افق سام

 ۔ےدڑوج بیر کرو
 e (ے امو ط قاسم هتک نایاب

 : ےک اسا یے کک راج هو کسری اک او اما کے ہری تاب یخع ۱

 و نامیاےک نادد رت ںیہ کم جور تالا ےک لداو تا سرچ طب نک
 ٦ رےہ ےس یوگا ۔ےل ےددئاجاکت فک

 ' الہی اخ ماما. یے تاج وم طاس دور مات ےس وف رک و تیک
 ۱ لیدر بلد کلاه ایک قے یوا تار اکو

 کالا هم ہیلع دم لا لوس کا نک ام تز

 مے رک رٹ راس ایل ماکے سرزد تاج ےن ھی کا پھ
 رپ نیکی لا ےک ےگ وک اب تر بج اد
 یکایک کر کاکا ےک ہیلع ثا را لوم بج ےڑیرگکاھکب زص کی
 ۱ لا ایک لوت کنن یادت ارش انس نو "ھ7

 ۱ کج ںیم تیاود کیا یک او رز ترفحح
 ها ید یز یوا کیا یی رام دب ت۶ ایا بج ےر نان جرم 7

 هود ہور یدزاوآھ کسر کو ما ےنرزگےن او ےن تروع اھ جد

 هی ےک ےن تیز ہرزک رر وا اددد کا ایگ اچ مرگ ںی ےنت ١ رم
 کد زاوآه لب ےک دمی. تروبے اکہ اج کس اے وا ار اپس
 ت00 ۱ ۱ | اب

 یکے ترو. هک کک اہ کو یلع سما لو اوم گر
 سس یو سو

 ےس



۲۳۱ 

 یے ںی کینال تم پل صا یے رند ےہ کاایک
 ۱ ۱ اف ارش سو نگ اھ ےس ےن و ارکان یب

 زکر کادر کت ساک ناک ایک یس وج
 لکه ے گولن ا ںیم تا کات اہ درک شک ک

 اک کے ناسا ے اوج ہد کارکن ترک
 ۔ودرکا گلے ا اجے :ایامف ےن

 0-07 7 : ارادا اه اهل ایرو ےک لو ص تل ۱

 _ (ایلکف از ا ےن کر انا ہد اسکی ایک لک
 ۔ ےہ لادا ےک تروکے سور یار ےس مل ہیلع شا ےل ال بت ٠
 ۔ےئ ا فداشا تاک ےک ےک لام کددم ملی ر ےن جو درک ات

 ها درک ےس ا ےہ ایکٹ از کنج: ایکن ےن ٹک ترس
 لر قصر اف
 : کے تاور ےس قم | یہ اد ترضح

 ووا ایا دا کیا اقا کک ملے ہ یل اسر هال ور زور فی سیم

 ے کیس آیدا اهرم ےہ ایکو رد زر کیا ےس یک لا لوہا: ایک
 ۱ فر

 یافت پکن گود ہد
 این مےۓ یا یب ایک ورکا کاب یی الا
 رک چرا نمد دب ےک نھ ڈا ایوب خد اکر اپ
 ایا ہالی ا یا ےک رکو و حط یا کک ارے ییا

 ٠ اپ ەدافک
 مو یوا لضم دز ولی که سد ہک اک ا ترض
 چی کار هر ید مانکن کا دداا یز ا



rrr 7 

 زانیار کیت یی
 راک سایت ارے یار لا
 :ے ترآ اک یا نجی نوا ماما

 رر ها نژیراحی نيد لا ءرجامسِ یر ا وا و کھا رک
 ولی اداس صرالا ي ترس ب مهم رے وصل وک رور

 و وه مرا و ور 7 “-- 
 مما میدی ا مطه+دا ایبلصیوا

 مرا حا رضا ام نم یا ںیم و دا
 عَمَتِاَيت درا یر مهنكید ھوفصۃر داس را 2 نل ےہ ھم

 نير يصف ادع ورا ف 7م 7 ا
 ممیعاور دست نا لنت نارا ود س2220 7

 ویر ي و
 رب مو رز

  جنجر ون هل امان

 زا لوک کا دلا ھج
 زنا سوز تیاےالواٹن لنا

 رپ لہ یاب: تاج ایک نکلا رکے ام
 تنا لاین کس ا اےک اجا باص رھپ
 رور ےک 2 اہ کے اہ

 نی هاو نا اب یا
 ہے بازم لیتر ی ےک الاردا
 ر ےس نستوه

 ۔ےہ نار ہم لو نت شا کز نت رک (۳۳ 8-۳۳ دئاملا)
 طب ےس ےناج ےڑگ یب کا ۔ ےہ لاج داتا م یکن زہ ےس بیس اب ےڑک ےس عاد تا سنت شک ایک انتا یے لوک

 کی ابو طقاسبلرع ننال وہ 7 ربما یکزارط تسر کرو انے و

 تھ زظ.
 ۲ ںی ںی طفاسرورم ےس ڈے اہک کا ا

 م اه لد تاب یس دہ ےک ی ہزار ےس اتے ا پف
 ید رد کے رک صف اکے ترکی ار اھ کد کریک ردا تالاب ےک
 گز نایک اد ےک ای اگے د از







1 

۳۳۵ 

 تیل السا
 لک ناو تن ها ضح اسان قلا تی

 ۔ا امامت امام ماه ےک تی تے اہے
 ما یب تارا تا تاب رن اتعاظافزاےک رخت یم کنت

 وسواس ےل ےک تایادہد اک ایر
 ی هیوام ید نم ر

 . یخ مای ااا اط اکے زاکیر
 واور دام ابا ےس کر را ٹا قی ٹانک وک یو ھی

ESیوا مادی اکو روا ۱ وا  

 ۱ لاودتالا ا -لووشتر

 ړي یا ےک گر. نت وترش نهم
 1 ی7
 رگژبقیسایآتااعریجلک اے تردا نراجع ماو
 ےل تسر پ و کا 5ة غ ھوا لکی نحنا
 تار دا کد دار دا دو د کیاال یارب علم هدا ماکت اجا

 1 ترک ند کیا یف تاب مدار هد وَ

 لو نوا تلامس امری بیام اض فتنہ م لک
 اطا ہال ایسو وتو ازفف دوا هب ایکس تجریش یو

 اردا ےہ اہ د مان اک تر السا”



 زا کتی

 ۱ ںی نانی نیر دا ابا ے اک انزھ یب اکا اے ےک بار سن الرضا ۱ ا ور ان اسکیت رو ےہ 2ں رب رک کک رت اس کا کیاکہ کتاب پک
 ابا اس اب باد
 هر ےاتاب اپ مالک اد جہ اکا اه ےک لورا ندا آ

 یت گو تر اک ےب اجالا ے یاس املا ۳ ۱ ۳ ۔ےہر ود سیم یس رکنا
 گ ید سیر یار ما تار اح ا ترطح لیپ ناروا
 غیر سعی ید این ادا ان جا رنز لوک آه نا
 یک نام تا روا انا ےسا طی ساب اتگ نی لکت فانٹ تامام انچ
 اتو
 اس هو باطن تاب کب مته 5

 و اددایز ےس بسمے ہر فرکانس ۱
 . بلک طاربالس فظ ک

 ریز ضا کت گن مکی باک نفی

 ا ا ا مچ -

 ےس ےہ سہ سہ



 ی ےب ۴!

 روا سس کف ورح ےک ب تگ اود ان ےس لگو رور صام ےک سا روم اکتابذم

 اور
 2 الاپ بک اے ات روا ےہ 2 تره گن حط از

 جوی ہد) تشہد لوس وکیل گم لوک ںیم
 ۰ ۔ےہ یتا لک زط اک اردا ےہ و ور یم ئاوخ

 ۔ےہ اوہ رر وو دد دعوت کت ارپ ین آں ورد را

 ترک تل 0
 ردن یکن ےن رالع ہم تراکت یک
 ایل ورن تساییداقاخا' تن کس ا رب نیسان
 ۔ۓیا ]اص ےک اردا ایک ارد ظا ےس ہک سیکس ڈٹ
 ےک بم سس کل روا لوک تا تزای موسس لاتت

 ییزو کور وکن ال اے نو وهم ناف ده نکس
 ۱ دعا اب س ترس

 ےک نر زیب سنگ صابری
 ںیاتل لو ا یی ینا از سست کن یلاو تررروت مارا

 ےس دا یک ود نگر اد ے رجا ک قدرت زا سٹ
 وپ ل ںیم لآ الاردا ںی رم لار کارو یر فا

 لا ککے تب لے اکر ب اولا حج بت مرکز
 ای ترکوں ایراوشد ںیم نل اھم کال ام یف تاب لس

 نرفتیم کسر مال نج
 کدو تخ ہہر رگ چ ردا یک مپ زط ک باوا اکرم اک بیتی :

 گلاس نامه ان ےس نلاوکں ها سو بک باد ورد
 طاپتتا ےک اردا داش کا یا 4 ےس“ دا لون روپ نآرق موردا



۳۳۹ 

 درود ےس

 بولس ناس اطم با نر اسب کت اب کا تو زم
 حط جاوا اچ یا ےک نامزد کل : ار کنارم کرم ہر تادا تارا
 ِ را براتی نیلم روا ےگ لرکت مرغ تسوربز اک كر ہد
 ۔ےگ ںییلرذ اکے یے یک توده ادا



 ےبناے کل ا تن

 جان فرداعا کا نت ایا یم ام ےک ے ار کرام تے تب
 لا ےس ور دون انا وا خام گلد تم
 بجا انکل تاوان اکا یے رام یی کا یار تسمه تیپ اف
 ںی عارطصضاا رق وہ تبان ےس ملے ہیلع شا لیلا ل ومر مادر کیم ےہ
 :ےسہا ام )لایت صبا اما مان را یوا دیک اب او فان

 ںی کبک زن کد بارها یی ی وک دا کن
 ۱ تے رک ےس مولر

 روم ی :N یار اتا ےےپ ےک نے

 7 1 رک ۱ re) ۔ لحنلار ۱

 طا اہے تاک ےن ہے حنا باک کنن تن
 00 کدو ات ی سالا نیب خم
 اد ےک لک عل اطمے کار اه اعکد ۱ ۱۵ 0 ییا

 .ورگلیف
 ددا روز امرود کید رب ےک نت کسر یی یش لایا

 ۔ے بجا ارگ حر یک پالا و لوت تاتو
 ازال بے اے ےہ لون 2 تبباوروج ےس و ہیلع ا ےن ٹا لور



.۶ 
 “۔ےرارتحرو یک یگ ید ماتم ید ےس دم لا وا ےک سرکل وت

 ولوت ساس بآے ور نئے لو اش کل و اب کتی هاو رماتو لاس ےک نان تام امصا درا اےک بک والا سید کس پی تا سا۔ے رس لاک زم ہیلو ا ےن ا لو مکان
 ۱ ۱ ۳7 عاطہےک تیبا ام روا نرخ اھت اس ورم کل

 وہ د ید تس ارواب ے ترک اتر ٹاک تاباک کل
 ۱ کس سر سیا لی ےک لام ایک و سد دا نک یہ پر نرو لد ےک آور وگو رپ پآج ےہ اد لیپ کلا نر نایک

 1 ورا ےئاجاھچرارایک وال رام لٹک وک 1۶ قول هوا ۱
 کت ۔ےہ ان اکی ما ہدازےس لات لاس بايد يکي کے ات ےک رک لوک پت شرف بج ایم روس دام تن ی گن اتیا ابن وج ساب

 نآرق 2 روا 18 جرم بج لبو لئے کوس
 یار کت دا ےک ےن یر ار پو یو روکے ما تیا
 | کویتی تیادر موزا وت ے آمد اضت ںیہ و ٹیک شیر کاپ ا ا دہ فلا ےک روز چ لک عشر اکہ شا ۱ یر یش ا ۱ قاب و ارت لام گر یاب مایا ضا اک مات تر عا سا وو دج ر تاک واہ ںی روت کب اوجد تان لو لوق ی ال اروا شل وہ
 ۱ نک اک سر کوا ہمدان الس تپه سل ۱ ۹+110: 7

: 

۱ 



 ۱ ۳۳۶ ےن ت2

 ی رک یک اک نفع ےک اص لس روا ترک نشو
 ے مدرک ت لفغ ے آت گے تمہ شنا گیگ

 نی 7 اسد لوس و اب ۳1 تایاور گاہ ؤا لب

 ۱ قد کز یک تر و
 جی تاب کت ارب برو ںی ماال
 : الا اک لایخ اک نیر فم شب

 کل نان تام بک ساف هکر احکام ا

 (۳-ناخدیاد "

 کتیا ( تارک ابش ی مر تابش یار

 اینده ےہ تاروو ٠ چیک آرش چنن
 ۔ےہ رد اس مے انہ یو در

 نوح تاط اسم کل اس تا سما رکےت ل قل وفا ترکی س ے او
 اب شو رنو تاد تو

 بل فا تابار کت ربی سلس سا
 رزق شرار تار کیا ایک ہد ات تک کت ھی ہل

 تین این ررر نت بس کر رت بد ارے تام کرا ہم تک یکن ےہ

 “ےہ ںی اف تار هو ہک ے تام اک ےس نزف شرو ےس للو هو گا

 لت تایر ایل کد حرط سچے تباہی رم ےس م کارت بج
 ؟ےہاناجاد ےن 2 | کرک وتم یک ارخآںو 2 اوت رک ۱

 تماس اس ےک اک دا نه ناس ےک تروع لح کیا ان
 بن یو لرش تایر کاک بب یا تال ام ہا سی یز اےس

 اکی لسا یکے وار کو امو یون اوسو تے تاور لا یک 2
 کے كس



۳۲ 
 پیتر کجا حاکم امگا ۂ یکے ےک یر ک اے ایگایکٹ ویل ےک اد یابی
 رک تی مکن سض 3

 تیز ناما اپی ی تا ایاب تے. 20-2 رب سس سارا زا مم اکی مک تک
 ےس ہیر لیھگ؟اھگ ۱ ۱ یکم (۱۰ ۔تارمدلاز

 جلو اکے اد ےیل لوک اماں تام اسم ےک ا یارو اش او رک ریس یار ندارد کرن و ھ7 طب |
O OZR,۱ ۱  

 و زاگرس تب
 سن ترا کید تنی هد تروعوک ت لوراد تضر کی کل ایگادانب نو نسب کد ےض تیبا ود ایزی ادل انا سه ضر
 اینک از مور ےن لو نا ار کلی نا چت ا مک تن ا ںیہن ےک لا تیلور سام تر گرد

 ما فرا ی ےک تو اک والاب ای ےن پا ۱ یوگا لساب ایکس
 بک ی ایک یک گے پاس کال دوا ےک ےہ چکا اے او

 رات یے ابتعا ےک نوار م کا الا رر لار ساعت
AL 

 دوی
 زکر نک رم تک ت جک ت باہ نر ےک درت کا 9 ۔ے طاب خمس ی الاهلی

 رو مگ طفل ورک تاتو

 بیم تیپ لمس



۳۳ ۰ 

 ےل ی کے کت ےس ا ےہ فلا کهن فرم کت ابا لوبد
 نر کتیا ےل تعا ت اور رکی گال ۱

 ا زنه عقلی ایسار ساواک ا تس ار ارب ےس تلاع
 ےک ساز OE لم نمکی یی
 رپ لوس روا ےئاجوہراظد نج دم رب نیر امت
 ان روا یے پا ےک ون ڈوا لا یمنی دیت می
 ےک نو نام کر اظ: راک داش عقد نم کیر
 پا اہے لور ۶ اب ام تیرا زا ن وتدوم وبا
 ےک لوا ناب نی ےک لور ےہ سز مرزا تو اسا ذا
 لوکل و لپا یہ ےک کون یہ یی ہذا مس یخ با
 ورم تسرزەد ملف گڈؤےبا مو اتن ذآ نهج
 2 ہدروا لو هکر ل 271 مدا یھ نشوب دو شامی( تلم اما
 تار کا ےس لآ اب »هرس کر نامتسانم بدلا دا ی

 ۔ںوہۓوہ نو کمی منول لشطلیآ
 ۳ روملار وات یارو ناک

 یر ور لو لا لو کے تار کل دا ما

 را ترکی یک روبیک ر اوت بی ےک ت ماتا"
 ۱ سر اسکی سيما کس تاک
 گیر ارادت ےک یک روا زس کس

 ۓاروص:انب مر تو ےس فثرمال انی بس
 ےس اجے کیک ناکہ نامی ۱



PF 

 سر ےب کل کس اے مسا زن لات درون ااو ۱
 ا باب رکاب ()-< ہءمایبنالار

 نام ناس انک ترم رد ظن یک ےک لا یھ رکا ترم هرم

 رر اکرول ور تردا یاب اروا ےہ ایج ۱
 ۔ نوزینن کیر لاق اک شے اح اسلا ےس ٹیم الا
 ٠ تب گج یمن رک لوق مالسا ےک نو کا ان اتر دصقم اکداہج کد جو
 ےک انکل اکنون سس قاطی مد خاک
 نشے ںولاو ےنرکت راہ ۔ےہ تالف کس ار رهام
 4 ےا ایام ا وا کک( ارال 1 اکے کرن تردا 1 ار تای

 .لوروا اگے اجاید زور رفع کنان

 نامے لوصا یا کارنر ایر اس ےک لپ تی بلا ریز
 مالسا سینگ “دار ےس ےس دا سال ارس دات ااو ل
 ۳ دریک یر من رک و ماری 20 اکے اج پے

 اگ مارو کاپ یت شو ا اسم اکراوکانلا ناف یئا بج
 تار روس ایڈ بس شو یت وم فرم ےل ےک یاد اس ےک مالعا هورک
 تناجا ورم یک کت اب اک روتر ورک یک ولاو رکی فردا وہ زات
 کس ےک ت ژب دورو کل وی نج ا

 ۔ے ناھ اب دوفید خود وہ تاغ ے ررر وا ڈی نات یکی وج
 وپ لیتا مو وت ے اگے ی لو با لبو

 بلوغ ر کیا ےس اجا ہک تک 2 رول ترا
 لژر تاگ( اور اک تہاا و اروا این ےن لا اگهی اتم

 ناروا نیرو دالاس آے شا ہکے ایک اص سام یکن رکی ایام تیت لب
 ابار ی ںیم لوند رک وز تار ےک
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 اکرم لز ہیلع ا ےن لا لوس بال قاری کت نی ےرہاظ
 .تفلاغ نا کد ےس اتر ضن حر کت لیکن آلا با کیک یت

 دی ترک تدع این گا ےن ٹر مے لع

 حرص برگ زدم یک با ےہ زغام رسو د اک و تس لامر

 ےن... ابرها __. لپ ےس تشس وج چہ ترو ما کل ولد اچ

 و



۲ 

 داتا

 رک کارا کک کا در لک
 7 727 0 fool ارت ےس ل ایئاو لارٹارو اراورگو قارعا «تماعد 2 5 - ra ۳ ۰ و 5 نعت ےک پہ اننکر تیز ہاد ککے ترہب کم یک ہیلع سا ےک سلا وچ ۳ ی 2 ۱ 1 ۱ 9 اتر تری کر صاف داد ناب اتر کس تن کلا
 ےگ کنت ےس ںوزیچ

 رر کت الم کنن اس ےک تیلو ق اسوا لو قہر یاں ایا

 ھی یاد اگے رک شوک کف ناں یٹئا تاکہ لا اعم
 اب اہ اوخ اکے ا کا

 یر لوک زده تشکر ا پرے
 ایج مانا ےس اسے ںیہ ںولبوروا لاوصا ےک تیل روا بس تادا

 ےک سس بانه گو اکر تج الص کر کے ید سا

 7م

 اواز دوز اکہ فن اکا ےس ئ اماکن تاب لالا

 ا نام اپ اریتماورملاطم اید تشہاطم ےس( انا لم وک اکا سان

 ا نهار اتنا گر لب تاعن اهدا تالام ےن ےن تک بج ےس و 0 سس0 ی
: 

 د انک تال یک از U کل نانا سم اکا یتا



۳۳ 

 ۱ رو اگ جات لا اے بناب تیمی 1
 اےک طا بح لر نوری داتا قااس ےک تیر ئاسا ٹن ورہنات تہ

 ؛ےہ ان لا .تبو ایج زخم[ کاوه تا
 بن اولاد ایسا ےا د 11 عا شدت اما

 رر یک مک اکیلا وک کا وے ںیم نومىر ئار لوس اعطا

 نطل ومد روا ورد ائ م و یش ترک سیا ا
 نیلم نلد ےک تس ایت واری ٹل مرگ 19 هل اپ تو ونموت تخم

 ۔وہےتکر (۵۹ ۔۶اتلاد رجال مدیا

 زی کیک اپن ابر 1 رها ا صر ۱

 سارا عید هر و رک ارے یھ 3 OT میز یخ

 د ا روکا اروا کئ لویر وک مهر لا با الو

 نت 2 دن رکن مكب نیواک
 ۔ےترک (۸۳ ۔ماتار

 جانتا لا i ے اہے اکا یگ ےداج ارل تشو باا گ

 ۱ ۶ 7 ےس تہاہداک لہ ناز ترفح

 2 انی ےک یر اےس لویر بج”
 5 ؛ ےگور کا اکو وہ لند ام یورک

 گراد کا باک : و
 7 اوہ سیرٹیلا بارلا ! بار

 . ناطر ل تسب : ایک

 < او یر اوز تشکر ۲ برف :

 , ورا ےس ام یاب: ایل
 ۱ ا هر دصرش لس بن ۱



۷۳۸ 
 وب فولکس ابا الا لو پا )اگه الا

 ۱ و ےہہک لور ےک
 اکو یر کت یاو ر ےس لک ت زص ب یم نیس عح
 7 27 رک یاب ےک سجے اج اسلم اما ا کرک یھ ارا لوہا

 ۱ ؟وہ تن کیک آن ردا و ی ل زانتیا
 1 ےل دام هر مرداد راس نم: ایا ف ےن آ

 ۱ ۲ ۳ رک لصن گپ ن ورک

 . نور یکن ارکے ات ياد نا
 وفا شناس کتاب

 ۳ ۱ ۔ےالت یادراگ زاس حرا ایہ داژجا

 ما ی ناور توز کک مد ای سو یت السا
 ۔ے ایڈ تاور یک ترس رضراک



rra 

2٦ 

 کد ود ص ایسے رای سنا اس ات یہی 7
 ےس نا سنا 27 f اندا نار اوہ ںی ےار تالا یھت اود

 ۳ + ٥
 ٦ ۰ ثم 7

 ماکو صف تسد ریز لو کے ر کار پ قو تا لا ےک ناخ ۱

 هزاران لو تضاد یاری
 و تسنیم

 شل ان نور ام افر ۷ صا تاب کین اس ناں آو
 ۳ اب ات ت فلام کت ارد ا ملسا

 .ییوژانّض
 کا 4 اا پف یاران شی ۱

 ۱ ۔ ےہ لحلب سی ت شیوا

 ۱ فط لدا تلا یک عاہا انگ لب تاتلیس صدا با

 الام ا
 رب رس اشا بے ل 7

 اد لوس اردارئاددےکت اب وک سی اوج ابا ےک ازکیرپ

2777+ 
 تایر وا انک نو ون زا سس اب دن ہیلع عت نا

 کس تی لے اون نک کے کاریپ



 ور ایمروا

 ۔ےاتکر تیبا ملاطماکه نبی هاو
 روا ے عو تہ رئاداکرشنرش وکی تاب کب عتق یم کا دوا

 1 مال تیما ردا یا یت کنز ان اپماکار یا ا ںیم ندیم ص یب یا نکنی ایا کیے اج انا یم دا
 ۱ ےہ یم تایئوصیاینما

 یک اور او کوب ار بد لک تاک
 ا ۔اتکڑوھچ سار یر یم زط اع ایام اخ ہد ںورفم یتا کاما ںی الم

 لنز لا ری ےس در و ا فال اکے اتقیقح
 زیاد لو رخ حور اطفال شا ادا ے ایک پاپ

 ےک اے اکے وا
 ؟ےرہس اہ ترا کروا ےک سامی
 ؛ےرکک مس اد تیک
 2 اسے کنن لا نایک ت ات الا

 ۱ گی فو رد ؟ ےک اب

 ںیم ےراب سا رگ اب یک ی کراس
۱ 



۲۵۱ 

 .اھتح کل ٹپ تن بار ہا ند انی انرگل ام تاییلعم

 نور کشک ایزی یاس بم ہود ےک امہلد لادز جے ا

 ۱ رس ساب فرام د مول اش تلخ

 مو ادیان ازم اوین تار
 ۱ ےئل ج ےت دہ مرے بد رد مهد

 02 0 ایف روا اڈے لاا ما

 رقبا یا ات ہی

 نجس باوا ین تا گم ید مہ اہلی پا ام سی
 قاتل نیب ورتو لدرپ سگ گنبد نا اہے وت عرس ل کو وو ںیم
 . ےک لماش تاج ترم

 روا تک نو تسد راکھ اد لا یم وان ن ٠

 اد انکم ہار ااا اک ت رام تسرد اد تیمار

 ات و 7,7



8000 

 دو ملنے )رسما سن لس ادا
 نانا هستی ماهر ات کس توده
 بناهای افسری نر فسا ےک کک

 ور یکتا کف تادابعوج ےن ماطسا
 ۰ . ۔ںیہ لامعا حا ےناد ےن

 تب ے انک اہایدرارت الع ایف دا فست ایراد ما
 اتاما یزیردا لورا ات الا یکے کاد) کیسا نم یو مارک اج
 کل کن رص ماظن یرا رک ت اہ ابد لا ےب نلسنا سن ےس
 ۱ لی لاف ے الامد اپ نام مارا

 ںایاندربا تو ناف رکا طور موکم اح اس کرم اتوم اقم عا
 عمار تم تینا( هرکدام الا.
 زی( اس ےک ل زاناو ایک زر را ری سا کم رم ےک
 ۱ ۔ےہانرکک ولو ہل امم اےک زیپ

pid:ر 2 اس ںی سل رم یو 4 امروا ایر اور ےک اینو 34  

 ۔ےہاناھکو ےک لکا
 نک لب انتم ےک لو وی عادم لنا یگیرڈیل یاس ایان ایم وک

 ۱ ۱ رت ےس لادا کرار وراد کتا یک عاوخ حر یکم ا انکی زا

 هال یو تینار عالج وا قلع 2 3 فر 2 84



 تب

 نام رک ی لاتا رکے ات نرم ب لطم رنج ےس تاک اراپع

 ارد ہد کرج کیس ر اذ نک یا لریتف یکی کے ای یکش مشرک
 وبات

 ین تہ ےک باوج وکالت کیا کک یکم ی
 ؟ ترک ی کتاب کیو ا مایک کای شارد ےس ا
 لنگر کتاب کل اروارٹنا ںی ںی باو بہی ںا

 ۔ےہ یکے نوا ماا ناطر رشا
 هه مهار روکتی ب اج اللر ی

 ر تاجک ںی وپ ناکا
 0 2 ص7

 وشال نقل ندامت
 رک سرا بمان تادابع

 ارم پا ےلاد نھ ےہ ف الخان ےس کس ترک رج
 سس لو تلف یہ سی وک ما سراب ےک ج ازم یا
 ۱ , کذب

 ار لر عی لت ی ابک (لیوار نر سگی داما کا

7 

 سیال



 ذا ی کل
 ع اناپو ایپ ے)یمالضا سیا ےک م اکا یی ےب ےک ب
 3 مک کت ماما لزامن ترحایکالش
 ۔ ےک مارا کل رکن رنو کل و یا ےہ نکی الم بر کن و سکس نوع کی کسب
 رک انکار کذ یسد زیان کا
 <۷ ےب تاخایکر دو ےس لوکی

 ۔ے ۓڑر نالتا نایرد ےک ر مف ںیم لا تیبا کا
 یلع معاون ( ےن رک ووکں ورد اساس تک ںورارے رہو لے ار ال نی ات بارہ کٹی اما کون

 نوک نصب نا راز رگ های لر فالح اار انبکلارها
 و کتاب
 ےک قو یک نر کب یت ےس ےس سود 1 رنک ی السا وج ی یوم ینو 2
 پ9ٗ  ؛ه و رک 2: رار

 رد لتا لور گر ںی اد نالت ا ںی اہ کا ےس لو کر عش
 نرس ا ترکیب نخ تایل اال ا ےاج کک ور کت ساک
 رزگاناتنابلضولق اویل سطل کے روا سم لود کش

 ے نولساو ےک ل ووار تجس وک گول ےک ماددا هستید( ایم قفس لوقاک 2 رسا ےن مما لو تارو ارب امام ید ےک تلاسر سقف ےہ ۱
 ات ات را ےس اتو اد لکم اٹ کر یک ت حک کت یاد مته ےہ
 ےراب ےکد نس لی تس کہ نت یاب ےک تت تا ای یگ سایر
 یورو تو ام نالحا ےہ بجاد واک ا کیون ما هلو مال اس اش ید نکے ا ار بالا کا نے ایم متین اردک لوید و نان اییاروا + ےہ اذا



۳۵ 

 نی ای تانے لور ملکه کے از ایا نا یی
 ےہ اڑے تلقی نبرد کت سینے سلا لور رو ارن ط ج

 اہک تب ا تضی داور شو

 ابن ایا ڈک اما. تنآي تسنیم کات
 ارقار ایا آے ر رزم ے اہ نکے کمد طا نی سد
 ۱ ساروا ورک بے کاپ ار او عاما چاسا
 نیک روا اےس ..مکموجوباوحشم مایا ديوَ ۔ اکہ ۰ کا ےک ر ےس ۳
 یس مع

 تو
 (۷ و دًیاملاژ مدیا

 تلفن دا که ازم تیک ات تا م اکا کل 7
 ۱ ر1

 اراد ن ای باوری مک ب ےس ر تالق لا
 ۱ لع : اپ ایج

 : ۔ے گا رخ إب نایت
 ارت یا دلو لری بام ابال اےس 7 ۱
 ۱ ۔اکےڑل

 هر 11 نزن ورود تردا کن مد ۔رپش

 حنا اچ ور جا ۱
 . .یرزابیب_لقررمسقا
 نم او مش ناوت ےس نا و مک یت قی وا مایا

 یکن ام تا رپ د مت ناف خار بسا غلم: یاب ی ے نت وا
 وتی یر ایف یا کب تداعی تک ای
 باک



۵ : 
۲ 7 

 ايام اب بجا زار ترم :ناپ ںی کام ے راو
 ےل ۳ تاو اگ اے ٹبرم گنگ تریق ۳7 شر ےاعر 1

 رر تا ےہ گاہے ا ست کم فا
 ۳ ۔ےہ دار ئانومت ت سار وار کس رم

 1 ا اینستا ے روا ت ید مے ری ںی کم یم اردو یک

 2 لنج سیر ےہ اھ لدار تردا لوس فان ل اش ںیم

 ےس ایسا ںی کلم کام بدم کر کید ےک لوکل اوا ںیم کام

 گله گد اش جی یگان تر تیر ماسک دم
 رو ۱ 7
 ۔ س لا تل ماوس تاب

 هم

 ۔ے دارم اکے ال
 : کرم لو و رز مست یون ریل

 ۱ ۔ یار لایت نرم ڈا ئ اما کج ےہ ۱

 | لتاب اب لر رم کاما کت نب
 ۱ ۔ یگ کگدزاہ یوا کیلا

 ۱ ےک فالقن تایم ےک لوکس ات تماس لاتا نا نیز لا
 | هرم تاموز کلب ںی ںیم ںواوصا دا یوو ذوا ے اک یعوف نک یز یینسم

 || نارا ے ابا روا کیک تک سیر الم اکے اوہ تبا لو
 ۱ ٠ ` تبلام لانا کتصرز گے ناپ

 أ 7
 | ھ۳ ہدایز اتم لدرضضدوکک یا ی ںی لوک رزم نایک ا

 ۱ ایا بس ےس ظاح ےک تورز نا ںی ؟ ےات ا, اک

۱ 

 ٠ کم ؤاالج یوو ایی و یادو اےک ری کید مے ترا

1 



۳9 
 ۲ سم رو | روس تلخ کک 4 لب سذ 1 با

 سس ےہ اتو یا سلنا سس کر
 یک وار صیب ےک ےن رک اونو کشتن
 گمرکی س اربا اک شین اراک

 اے رہا اک نشر( عج کت تی اھل وج
 انس کرک انکم برو نت روا سا کیتی ی ددا

 e کم انگور وا مر اگے |

 لی رز هرکس سیما
 لی ناو اردا ےہ ایکو اکے تاکید نام یذ
 بی ےس سی لا یی کاک ت فاو یوکے س تمدح لا یر رک
 ۔ایکراھملا عفو اس سرود

 سیمرکےہ داراا یم :ہکاہکے ام ماما ہبہ قوم ےک ےن یابی صنم راغ
 ایراد و قلا م اتکا رک تلف مر بات کپ ا
 تای! ما اساس ال نام یا ہک وو رک
 ہدروا یک یک مے طب ثیداعا کت رہ کک (ےک الع تلف ےب

 یا سیخے شاکی پکس لا ی رک ل کن ام نا
Eهکر ےک(  

 تایر ناز د انب کارواں اقا بت اسیر یی
 ۔ ےہ لگو لوے لس ارا لور رک اہے تبساضو قے

 کر ےڑو کات ان یس ی
 . کاست که سا ارت إم یار دا ےل ےہ ر یک

 ۔اگلبود دورود گاہ کیا کیا تاک ات انا
 کیر کت لا ایف بکا سڈنی یگ: ےس ناپ اوا

 ۱ ےن ارنوب لی



۳۵۸ 

 هما ین نت قیاس ا انجام ل ادا ان رک
 ین ات ۔ےالاو و ےئارذ ف ایا ت اول بوم رپ رز کلر ا را 11
 19 کیت

 ےل یر وا الم ںی یایکلوصا یان ہد کے انیرکل ای و
 ےس ۳ ا ال ص امرت كارد

 تر ںی ار قضا بک 9/3 کا یو لاش ق و
 تاک نامی لا باک رقت ںی تنا لوہرو نم لے یل سلا ےن رحم
 هام جا ہہ زور تل اسود جدا یسمئالسا ہک حس اهدا
 و وفا و

 احزاب فا حر مات اه سا تو

 7 ترم ی ےہ نت ندا ےہ تن ےہ
 ۔ےبہہ لو ےک یا

 طر زا ڑی قوس _ سرم و نشر طے ار بال«
 تفت اد کرج اہ لور ےک یا ا

 ںیگاک نیا کھ ارا: کات کا
 ایا کا م یر چ ایا لکم

 <7 کار یک
 ۶ ا الفت 7 کے اد فال TAS نرمیللاو ےنرک ام تالقن

 لب ایج نا را الاب ر1 ایےاید ےن ویک ےک اروم

 ے لمر ےک سار دار ٹا 2 کدال ےل س اے لر ناخ ای
 تاطا دکل کا ا ابیات GN چا جنت
 “فا 0 ر77 اکا تن شد اے بعد هپ الزب



۲۵۹ 

 اوت ںیم ےس ںیم ارور انا نا یارو کت ہہ ک ط بر یورو یونس

 نر کس جیب ںی مالا اہ یم لا ناروا دی ر یم السا
 لس ناک اور م اکا د ںی تاقلمتک ایس دا مس« کرامت نا رد ےک
 کی[ مزار اقتدا لولوصا نا ارد غرا تام کا ےس لٹک
 شا یک ریل ناول ک تسرو ےس کک تام امور درک

 دہ

 دیایذ رر یی
 ےس کاپ رم ےن السا ےہ ہار ماع کیا ت شرف یکن ام سلف

 ۱ ۲ هنر اےس ور دوم وا ید برف توام ۱

 جوار هو ندا قت انس یو اغ ںی تمام 7
 روا کد تیبا ید کت اھرایک انار مامی هی ےن مالسا

Aرانا یک از عمارت قلت ےےس  
 یا نے مانو لوسا رک ن زات لحم ے یر لول وا ندای
 ۱ ۱ ۔ےاھر ں یت ورع گه اطم قو

 تایر دا لو حور ماکحاےک تین نایب تن از کلا.



۳۴ 

E 0 
 گرافیک یت الم اسکن مالساوکںیلوزماج گا

 ی رویم ناسا پا طا د ککے اج آر ظن فا پا
 لاسڈ نیرو ست کی او ال قرابع لام سم بل
 هاب

 ما ار ےدر دال یک کین ا سیاچ کرج بل اک
 ےس ان یئاضاےس ا انز اوست ےہ اید ےس روت ماما ےن مالسا ںی

 ےہاپ نکاتی ںی ارگ تاک کرن ار کن تیز لود حط گا
 ۳ کنی م را اج ےس نیا کیا مات

 ےک اما اکک دے ےک ےس تاع ماگ ید کے کبابی
 ساپ وک ا دا ای
 تیک کر روا پا السا یا امام ےس نکس رژ کل ورود
 رے ۔یگے اجوہ او

 لیس وما یارو ایک فو نر ردا ند یو نیل ت حور وری خ ت الم سه
 ےس روما یس اموی را لون تو نہاد گنج تام روا لو
 ۔ا ید م ٹ ئاما کت بادل لاس ےک تالم دم ےک لو د یہ تک

 ےب رکی از _ ضمیر ہ تیار ےس لدا یبا نک شکار تر
 و لزان تیز یئادکم میده کارا ندا لوک <
 .ںژیتہںیض نیلا پد مے لاج یت د جک نرش ید
 شک تاک ا یا ےب ے لم < ترا یی مہا
 کے کت یرٹنلاد ےس نا ند ےک تام لو ورخ ان مم تتَح

 72: کت ا اخمکے یروزمتصاضد کت ایام الا

۱ 

 ا



۳۹۱ ۱ 

 کیا ذرا گے کم تط کا كاوا موم ویک مک

 “گل ئ گارد ےس ےک اروا ھ1 مک مملو مات

 مس خلا هشتم
 جست لو ےرزمگکےس لاک سی مسو ہیلع شا دم دو لو

 ےسا الخ ردنا ےک ا ےن یس ید اتے یا ھجری ماد ےس اے اعم

 یگ نایک شبا باج ے اد وب یک کت فاد ے پا یاب ےن ب
 یا ارے بر ؟ نگر لوک ملکی دا تقی ےن آس

 (مغدفانار ںیہ ںیہ ہد کک اک برف ےن
 اب اف میریم اے ا ورک تیر تسمه تر

 )روا لا لو لک چاه کت خو و *“
 ۱ گی تک سنا گلم اےس اس ذوو رگ اجر قاب ایتخا اک

 (لیاخر دل اج کدام تیر کا برد کیلو تیر ۱

 رک میلا لس لا لوز دے تیاور ےس کاک یہ تر

 ورواد )بے ےس لورا ے اد ےنآ بلد اد( ےہ لو ور

 ۱ مضر ےک لاو نر هک اہک
 تاون گر ی اھشوخ بج اگے آن ابز تایر ہت اور کری

 :ے انار لارا ۔ے اکر سی کا سیما کس یر ےس

 ہور الہک اجرک احا یم ںی اردا برتر مکہ نا بنت `
 ےک ی سیما لوک کوہ یراری ر تلاع کک رد ی طی

 (دژادوار ۔ے یافت شو ےن ترک رو

 پت USL Lt foi انی تا

 یادم ایکو وس ےن مک ہیلع شا لٹا لوڑے تیاور تستر
1 



۷۲ 
 درگ فرد لا تنگ کارد او یوم گراد اوز لک

 ۱ (مز .یلریببس
 ۱ هرم يا سنا لور بچه 2 تماور ےس اب ع ان |تزعح ۱
 ادوار ےک تم ہرا تی رقم ن ۳ ہر کد تاپ ےن پاش ام سهیلا رود لی کیا سی دا اب اور لإ ورن ےل تپل رن
 (دواروار ۳

 خط ياد لکه بتا سرا تر
 ںیم نا کنی اتم ےک لوگ شود یکے ات ار لام شا ۱
 ` نار اں یے لتلاتناخبج ےرک: تخایخےسےرسدود کیا

 (دؤواداإ)_ *ںوہاامل گۓ

 فا کہی ےس لک تیا ڈر اور تز
 اردو ےس سا ےن وما اد راند کیا ےب ےک مت کرب ایر بکار
 ےک اے ب آے ی ابد کیاردا کیر کد کریم کیا یکم گی یم

 e ۲ ےب را ۳ 9 ۸٩

 ناف یل یخ یھب هدر ام دریک ۔یئام نم او کت کر مپ رایک یب

 7 (دوادولا) نامی
 مه ہیلی ے ےک ا لور ہ ہتیاور ےس زم ف وع نیر تزح

 ۱ ۱ :ایامرفےن
 ای ال ما نو کے مس سار کک یب جج تب رام تھک ایرو ےک وال *

 لامس ارش یک گنج کار یش 11 ںوا شدا ۔ ےاجوہ د مارچ ل الم

 (یذر  “ےلاہوپ العر مع اہ مارعز

9 
 ۱ ےن می ہیلع تا ےس ردا لوک تاور ےس ڈرا ہی راع ع ترم

 وم ںی انوہ نعت نام کد اہک اب اردا ای مک تزعح



۰۳ 

 دال عا بجا اے و اں ویب طس اسے نا !ٗئا لعرای:ایک
 رک لیوا یارو کجا گنج گنا قوا اج یک می
 نئ باره گاو لا کب بت یدرکل شیره
 راس اي اہ درو کند ای 0.7 وہ تع تداب تلک کا ارس امد کل وقف
 یی نیستم 1 اترکیناط تراز ےس کار بھت لا اک
 ار ہرے ور یاب امیع شا

 ۱ نت ے زرت یی بم ہیلع ےس“ رد لوس ےب اور ےس مم ام نر لاد ترفعح
 ر ید سرو کج نت ےس تلاد تیار اسے لو

 کس اه او اد صم لو ابتکار لح
 ۳ ارکان مالغا ںیرردا لورو (ورک لت رک لود مے ان ےب هداین

TTوصال  ) 
 هر شین فی وہا ان کک یاب ندا اف تعین ا ا ےر تر کان اد اکر سک کل انسا کب ترضح تر

 کو وز رک یوم وال ترو مکے ناھکردا تاک ۱ 7 کت رد زار نر تشک صدا وک تروخ گیگ اتا درک

 لب باش ای وک سا ےن ںی ھوتا ںی 5 جا ےک ا: برف ےن تاپیک تان ای ی دآ كا ا لو : ایک ےن عن کیا کے تیماورد ےس کو رم وبا تر

4 

 اتا: راس تمار کیسا ینا یا لری ای دو رک ارپ
 زن کام سیا کوک سا ایر ف ےن سات پاپ گھ اکا نکے ۱



 ۱ نا

 اد باب ید ر چے ای کت فایر لاو یو فساد اسرار
 ۱ (دولروار یے ںیم ارگ ا

 نرس ےزنحراد رکن 2, ھم لفالس
 هم ترقوه هاب شا ؟ سرکار کر
 بنر روا ےگ وری انب ےک ےہ توعد کول اے ا لس یی ود

 ور کل وق السا قر کا یے کت عاط ابر لو ناب نت یوا کی ےس
 نر دل نام اند یز اب یہ کرا شاد کو کک ایراد روا قوقح
 تو یتا کنز در نت الزام مکا ےن لو ابا

3 

 کاپ کلام رتا نارا کیر کد تزاما کد سو کی چے ید
 متم کا ب جات هرباس کیا نامید ےک لو در داوام ترطح

 قرات ا او” اگلے گرا راوی a اب رکےن ںیم و 27

 لو رنک فایرد ےس اے امم ترطح۔ ےک مع ری ور. 7

 تام موتی اک جرات ےہ ای وک ہللا شا لور شر
 امہ ترک هو وہ ھر اعم

5 7 3 07 1 
 ( یار لام ےک تو میک ہتیاور نر روا تضح

 اتع الم نر الف مان هایم کیا وک ا ایک اکی رتا کداد ےن آے ین اسےک
f (LEUںی ایک هدروآ اکر ےس ۶ اک رک کیک كاا اوو  

 ےک مت کت اذ یا ںیہ ایا آہ ب یری کت جلی ےک ان ا اکے ک
 اراشا لے مسلم ےس تی لام ےن ا نو ےک یے اج یر ںیم
 بلال ضود املاک نج ٹر کرک 5 ےس 27 اگ ا ها

 تر و 2
 جب ےک ہرا تا ےل مٹ !لوس رے تبادہے' ںی ترص 7 5 3 ۱ 2 9 5 ۱

 1 اروا ایبک یب ےک نر کلی 0



٢۷۵ 

 وکار در کاج ند ےک ت سایت اھو وسا
 دل ارگ پے کے روا

 کل ام ںیہ: : اہک لوک

 ورک و ای
 از میل لا سرا لور ےن یکے  تیبادر ےس رک تزح

 اسے

 اگر( تجار طار سا ایک ضد دامج کی و یم”
eرد 22ا 0 اکے ابا  



 رڪ
 بار شر لول اوہاریگےس تاياپ كاملا .
 ۔ قرار نط کل تم تساقتساد نمی ےک سا ها

 ےب ترو ید مادون ام
 ناک وک کروا حر گم لس واسم تل امت ایل تاک
 یمن پچ ن ذات ے جال ک طض ل وصاروا یا قیا ےنراہخ ITT اشک
 تایارب ےس اےک ل وی اتے رنو ان کاتا ن ار لاردا ےیل اب
 قت سر ربز کیا ہد ںی یم ںیہ چے ےک ل کد ل تر ےک تامام ےک یک
 گلستان تردایما اھ نک تاک ڈرو

 درر رد کاما لن یلاد ےناپ لرو رپ اس ےک اخلی نار رک ا
 ۱ : 0 بابا ےس تست

 : گے اک اج امی اسآب ےس لال اش فلم
 اطر ماسک تر ضف کارها تی: رات ال ایم رط سذ مالا ا
 یاد مارک یگدنز ںی اکے اد انا ہرئاد کت یار --

 ۔ شیک ی تقم کم اکا ط رفاه اناج اد

 ۱ ۔ےلنرکا طول هک اظن کیا کت الام کل رنک

 دا ل اطم یل ورک مورو اے اطہر نارو ےک لا لب



۳ 
 ۱ : راتگ یوم تسو کاو

 , بو لکو ظفر ےک لزا ماتت متم کت یز تک ب تاب یف یم
 ےک زرو رض م ازت مک ےک اما. اج ایک اما تر لی د این ک

 انا ج برش نہاد انہ ےک ل ددم اتے ت یورک ھی اد
 باک اکا ےک حط ادا سا رع اص وا ا نی اکا ما ےک تالم ایمر یب

 ایا
 ناتو ناب کک نی کرک اپ یا کن

 ناشی( لوید ا لور ےب سے انک نہ
 ۱ لاين مود کی اب گاد و

 گی ےک ام دانے یو سیم لورو کہ لاا با
 تف یک ضا بلا اپ تیک کون سن تم ایکو ٹو ا
 2 17 فو رقم ل اخخ اش ای ے اناج راد ےک ا عح اکر اد ر
 ۔ےڑپ رک دت ےس اچ اچ چاک اہ یکی روا

 نکاتی اور لزا باک اے ر ا یک
 ناب مگ بج اتم انس رای کانادا تیک یا اکی رانا
 لانا نان درک که اہ ےل اپ ےس اہ پا ےک ۔ ےک ای
 ۱ ۔اگ لت زاجاگۓان

 ایک یم امتدواےئآ ایک نر تحت کام
 (ےہانذ اتن قدر یکتا ےس مکس نم رک ت زص
 ۔ںیہٹ: اکے لطفا
 يواز تارا ور وکو ا ےک ٹن اہے ا ی اب درک تصح

 .ددون انا ات رازگ اپ ےس لا



۲۸ 

 تمام رہن تریصببحاص سن ی ت اخو ےس تبرک م لا
 : ںی ےک یو تسور خمس

 پا کے نکل اتا بسا ےس ق نخ کات یا"
 هکر یر ںیہن تاج یکے نکل ام اپی اک الو ہا

 ےک طا نج ےن ناھن ایز ےسرم ا وک درود سوت ےک نح
 لس مود هر ر راب یل وص یا روا ے لص اع کو ازا یک ل ایا

 کش

 او ناتتنود کم( تفکر هد ییا اگ دد تا نامت
 ایرنا رکود نافذ رت ےس امی

 شی ںومتنِ صا اکا ےک یو ےن رالع کی ھر شا بس یش ۱
 را 80 1٤1٤

 روا ے کی رز عاصم ساالر وراد اکی رنز حامد ا
 ,لابوا لس ل قع نام“ لد ںیہ قلت تطافم یک وزی اد

 زن سس لاو ایز تیم ما ۱
 کت فردا گرم نا نیست الو دز اسم و

 سنا تیار مع اےس تبار اصم ساو ترول ےہ ات انرک
 ۔ ٹو ت اقوا شال وز ن لکم عج دات تا اں ناخ یک

 - کن ایک کاپ ان روا رتی ںیہ نات یب کت اداع عامر ۳
 ۔ےآتاہاہک عاصم یک ں٢ ہو تح

 یک کت یش وک ہےن رکات اسم ےراس نا ماکت
 گور روا تاصت"لرم ےہ ےک ںاگلدوا ےہ

 ۔ےہ بہا ےہ ےن ذاا یس ناک كام زب تلت السا یا



۷۵ 

 تف کک لم ۱

۳ 

 یر | یک تمنوا کا اکو ےانلعم امی ی سالار ای

 ا تیس که ر ضد یکے ایہ کک نے نوید کاج لاھ یو

 دیر کک لاد طا د درک تک د ےک نج اا رخ

 عو یاس م تک ےن لرم کد لالعای
 دوخ وا ےض لان ح باکس تانا یک
 ےک یگ دد ایز ےس ماکصا رر را دو کک را ےڑر کمایا سن طا

 هل لاتا ہواکہ ں ٹال
 ںی گا برس و
 ۔ے لاج رنک یر انا یکے کا فن کتیا یا

 یاب تمن کروا یا ےک تابا الو ید تعامل نوکیا یکتا
 .کرانآبان اد من انام سیم بامر لر

 ۸7 ۳۹ ھم

 ررر کروا( ک اوس ےک لایت نا 2f بسام ے تسرد ے ےل ےک ل وابا

 ۲۲۱۳ ۔عامنالاز



e 

 شارف گیج ماکاک یاد تہ کالا ىلا
 / 1/7 (۵۴۔تارعالاز شیلا بل

 لانگ دانا ےرضدرا 0 اس ۱ ے27 انگ والم الت ناسالم ۱

 یرازا ےۓہہو یک ریٹ للا یروزک تلف ینا بک تینا

 روط العا کوکو لاج اد تشیع لا مسآر کم لو تل وہ بکر کا انگ
 ا بات بان کل ئے ےس لات ادا

 7 اتان دید کلا ےنڑود ھر کرن اوون لایت

 و انب کان ار کف م د واد ےا ضیا نیک شا
 روا ورک فاضل 2 د7 ناب ست بم ۱

 ےس هرس 0ص1 ال لو لنک نع کات ها ع
 بیس ہار کلا گول ۔ےئرکہ رک . نَعنلضینیسادسا تا هتل ٠ : ِ ا رر ا 000000
 کر تاب لا ےب بازم تخ یے نا دید تادع مکن لی

 و و ۰ 4

 ۔ایالک ند اب احد _لوکا (۲۰ صد .یاجلا مو اوسامب

 انے اقرت اسے یٹود سا ای ندیم ےک کناس نان نکات مک
 ےک ای مماع نما اے اگاساقناک

 ۱ ںی نااطم ص9 02-7
 رتو

 ۱. شانہ انک لترا ے ںوہ نام اک اےک عت ار ںیم تالاسد کراس



۳+۱ 

 بنر لم کش یی 221 ا تورش

 | البتہ ید ی نو کس کنم ین
 وے ٥« رتب ترا

 ترکی اس i - تنی لا مكا تر

 (۳ -«تسوبر ۱

 ابر کک د ےہ کا نزور محک
AA صصقلار- 

 ۱ ایں رکا نیک ےارک اما NI انا نایت

 هر اود درک اکسل ماه تہ و اچ
 اکرام رف لدا طفت رش اتا

 f ای شاد ھے رکا ولا
 ےھت ایا بر رپ لک ںی اکے اس مس
 ٠ یم لب کیا کتاب کوا ایا ند و تن لڑ تم
 کوی ادارے کے کیف اپ عشر ا یوو
 روا ای سال فا ۱ تا ایسا

 ایلنا (۵۱ ۔ںونلا)
 سین ماکت ی بقعه یادت

 شا شاید کاایک لوو ف وید مس مهیج
Eر کا نایید کن اوج ایما ا سیما  

 ۳ : یتش U لولو ےنا ےس ےل ےرامخ ۱ هلن

 0207 ' ميو نءانلإ
 ریرطط طا ردا تب اتم کے روط کرب اظ ذ اغٰزد بعد اکیا لام ے ی اکا

 ریس ابو تو ا س نوک فقاط لا انت کا کک 72
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 اہک لوزرپ ماته ښو ہال ج ےہ ےس رد ےک تادن سئا لب ۱
 ات توکار کم ےک آے کز کس بس مرد

 نا کے  Uضیا یم یابد ےسا کے بس رک سض کد کپ

 ۔ےاج کپ ےس باذع حتی اهم یکم رت ۲
 نی وے ے اےک ں زازا ےس سیہ تسود یاس ہد کات اسب

 ۔اھبے تہ کرا
 واسه تس اہ لادا اک یے ان از فا کر ٹر

 ا ای تک گراد ےتذ قا ےھاردا ا ےک وایت 7 1
 دون رتی تہ ا و اتاپ ںی ایپ ےس ات ےک مہا ہد ددا ےس اھو
 ےس لاتا ےک کد پی ےک رس ےک کک ںیہ اےس ےک
 ۔ےگالوہ لإ اےک ےن کل ایت

 ١آ یکتا ےک قم کت امنا ےب ےک کاک ئ ںیم وقروصایر ود
 ںیہ ںیہ لوک ولد تم یکن اتم یاد ےناپ چک[ جم
 لگ اتم ےک یت یاخا کات ا ای ےن که کس ون کرک و

۰ E rf 
 زمستون کان ےک ناق کے تک

 ےانڑؤ(ئداین اتلاب ازوا شال اب ےررک راز ئ7 روا و ____

۲ ARLE و 

 ؟ے گے مارک سما حرف کن ویز اپی وا ںدرضاایک
 رس و امر احمر نل و لطم ایکو بو یک اب ارادوا

 ؟اگ ہا ھا جو اتل ںی یاس گرا
 ۔ے اتکا ات ا تیرو شد یے احن نالا
 ۔ےہاتلرکم مج اکا ن نکا و اد ےک توبہ شرک یا



 تب

 ۱ .دین یاو ےس یک
 عا مٹا لوہد وخت ےہ اکا 2ر روا هال 27 و بہ نب

 یدک اب پر کے کلید بو
 یا ہد ورم انے اکے باتو بج نیم کیا ؟اگر ےن پس

 . درک اہک ےن ارکان کے ات کرد ےس
 .ۓاجابالسز اپ ںیھددد در ے ان کر ارف یار دد اڑ رخ

 کیت بت تشک ےک رم اع اک( لوا ںیہ تارڑ ترص
 ۔دواط ناپ طرود کے پس ید ہے ایک لام ۔ے د نان اوآے ناک

 کنم« ےہ ہک یب
 ؟ یے ریو ای ایکن لایا :ےہ گا
 ۔ےڑ رد فا خو سس کو ںیئ نشو. بت اوج
 اهانت یدکی اوٹ کیا

 لو رو ناک ںوراتم ےئاوس ںییہ اپ ےہہک دے لائی تاب
 ؟ ے لایک اضاک در ترا: : ےب قد بار ترو

 اما بج ےہ نا کالا نفت یر یم اور لیتے اتا
 ۔ےگی رک لو تحریک ترا گا و طب دين یکن ات بیل نفاق

 حر اکو رو چرخ عمه بس تاک

 ارد لرے گو بدو لمس تاک
 ےس ووز اندک ع فشلا

 تگ کت الاع ےس اوہ ادزایپ لاس ا اج
 رقم( اروا ےب رپ تصر این یا ا گرگ ا افم ےک بس تیل
 بانان سل ضا یارو لے تیک

 کاله دردا سا 7< مبل



Fer 

 و ںولو ےنرککک ا باز کا تغار واہ فاکس برگ
 __ے اور ناپ ہدرفا _-- کے ےک نار شوا ۔ےےللم
 ۔ے کے ےک ے ایہ کا ےس فیلحنۃ ایا ار اردا ید زت ایر ود ل لون ہد

 ٰروزایے قول تیام. تسر کا خر قوت یلرٹ دا ند
 ؟ےہ یک ٦

 نهار تک اب یک یے کلاس تیلر گو
 ےن ںوفمےہ اتا انہد کرک و ےنپارد نیلم اقتما ےس وکیل نار ذےک دام
 ۔وہ یی اب نر ایکس یا

 ۔ے تالاب ہدایز یے ا تا یک لاش
 لک کے اسروا تر ےک ویل نا اساس تقبع

71 704 ۱ 
 نوروز مکه یقه تیپ کد ارب ناک اف یا بج ات شا

 برم با تیپ کاش که سه بجیردا ںی شاہ
Ur۱ 2ِ پالا لوک نام اد کا پان زےودکے  

 ےک ےک وک وے لڑکا ںی وکٹ اساتید هیات
 ۱ ابا سرنکی ریز بلا ای

PU ۱ہی روا اگے جوان ابمناو ناهید وال ناب تاب  

 بلای اضاقن ات مر دارو یت ن اما وہ ل کر یبا ےس یک اندر
 ناپ رج کا یب ےک یس ا یے برام میک لات شا

 گلف لات مرگ رپ روا تدانہ ےن لوقئا بج نیم سین یک
 سابق کور کل و لنت 0 در ۱ | ےہ لَم توند کتا

EELراییگرو اب تسو قنات تراک برا  



۵ 

 یخ ںیہباذع اکی سا ےس وکی ع -اشالار .- نیورجَملا

 ناف ی رکے ات یترسقم کا سان رکی بج نا الا
 ۔ۓاج ایک یف نگو نادر عام
 وکیل سا مت بس یا 22

 کی الباب شکوک ناجی الب وک اج کیک بشیر کيا شدت تما
 ےن سایر نے رکل یی اہ بد اض و

  .لرگلنول لو بس اٹیک الا
 (۳۲ ۔ۃذتا مدار
YG.از یی, اب تاغ ک تان ہا لا  

 گه کز اج یے اج ہو ےک کیا یار 02ما کیر کا
 ےہ یگدنز یڑب ںیم لات ےب ےہ روا يوا اعو ایمان

 | و رفع ا ٩( + هرتبار بالا

 ل جانا ےس س یر لصر اےس ڵام ایہ ےس اھو اہ

 70 پ یت ماح شو از
 تب ہک گنج جماعت کن ولت ناس ی

 کج اج ا ٹیم ۱

 سایر زہ دابن ا ےیل ا وز هم شیک
 ۱ :Oy وپ اپ کمزور

 بز مس فرح ایا ہرادنااک کت اشاد انا
 نا تی ےس تام شاید اک او ماس ناف

 کوزہ کن ےگ سن ناب ما کتی
 ۔ ی تام اکو باقر را وری نر سرچ



 ۱ ۲٢

 ۔ اکہ طلغ نیل او ناز نکا شیک م
 سیدواتباتت ای یب گلوب مان اکے سنہ چو ثا دلا ماظنوف تم

 ےس شو ب کت لاکو ددا رثا ےک ام EE انکبلاطم ناوو

 ے قوام هی کفن ات کت فرد ںیم نیز شن لا
I:ےکے اوہ سا ےس نورد ےس اعد الیاس ےک لا  

 ۱ ۶ کوہ ںی اکرد تنها ولے لہ

 ناسا ےک کر وڈ سد ی ایت ر ساوا ےس اچ بیج تتشل ایسی یر

 وجے ر کم د دا ےہ گات سرر ق اےک لومایکےک تی ع
 ےرکر زود ہل ےک ےن دید تک و کس( مرکز او ںی س

 فو درو گور التت لام یکرفمہد ےس ےن سلام کا کام

 ۔ ےک پل وزو نمک ےن ود لاپ تقاو تکو طو کک
 اب قابوب جاب قت یز چ تد کت دز
 یمن ےس ا جید ادب ک قد بز سی

 سا رپ یی زرد. لبنی هک رک نمر
 لو چوو کب ےپررارتربرپ اناہالداک نس اب وت نم نکو

 ےہ بقع ار شارپ نا ےک کل وک هل نیت مک رد <
 ۔ ےبذعاڑب ےل ےک ناروا سبز خلع فا دم خو
 دارون مانے ام اید کرو لک وا و غار طض نمک
 الا و ےنرکت ایم برا اجل ے رک : حت کیتا

 ےب نلایر تیا م۳۵ -مابنالار
 یاد ےہ قر کا اہم ںی یر دا سرو شام کل وز کت سوز شو

 ترد شکم اطنفایدوس یتیم السا گاو ےہ ا حروف یخ اروا



۳۰ 

 ملوان کش ال عو کیل بر یل لکا هو ںی دز لپ 6

 او ےن اپ اتر پرط یادم یکے کر مار

 یی ام الف اکسیر حرط یک ددا شر لاتے تا یس
 کلاس وا لوڈ تل نان یو 222 نرو لس هایی اروا ڈ الع

 طاس ایس معا ام یار شوج ےہ ان ناکہ فتوے دہ نارد ےک

 ول هتک اک نطو ورکا ےہ ارام الو ان یش رک

 شن کش کج بات بک ود حا
 ۱ وپ زانا لس کیر رکو

 ۔ےب تناجا کت شاک کچ واتس
 تسبب کج اں تر ےل ہی زات دا ےڑئاخ ےک لہ ای ال ارگ

 5 انا
 ما گی ایل لبیک سن ما مک ٤

 اے ےس للغ بوت حلسا کیا س اے الکی ید

 کت الناز ر صا جس نان یا یکم
 قادر قوتح لب لاین ناروا ےس اما زوے

 . ےہ اورا لیک کوبی ناش یا سا قالغا
 ردا ےے erd ام اک ٹرئالغ عر کور کلا ےس نرو کے تح

 - نمک ںیہ نام دایز ےس نواف لا یر نانا

 دوش کل اش اکا اس انا نل کر اکت برش سا

 - جوری حقو که روا راد ان پاک انتوا

 ان برای انس ںایامن یک نا شک تف تیر سا کوم ۱



۳4۰۸ 

 هک اد ےہ ڈو ڈرو تر زہ وم كاری اکا ےن تالار ےس ار
 ۔ے تون اک ت راہب ال طا تا وال فرد سرد تک کا لالر تاور لع

 یب کند اپ الم ےس اد تسر یلدا فدا لار ٠
 بینم کر و ںی ورد طرف رد ےگ مي

9 
 28 لو ران ان ےکر ارتسا ںیم عناد یم ےک نل از یک با

 ناروا سیل ےہ نم فط یک وٹس ے تیل فان هر اردا

 او ےن وہم ایک ےس لوو نشے
 ںی تک روا راف ہمالع نذ اقرب اب نابع ی اش ہور رس
 یمن او. ل اع ےک تیم ےس بسر تیت م تکا نوک”

 قاین بمدا لے س بس ہو ےلال رو وو: ل ی سوا لک

 ۔ےےا ومت داخ کلاس نذار ا یبا یاسر از ہرا ےن تیجل ی السا ےہ اند
 روي ام روا ےنرکم لات فن کت ہل ت ی السا نو نر رپ تاضنا
 ںہاظن فای نرت ن ارنارو ا اض ی اروا کتا غ اہ ےک لقت وم اےک باک

 ۱ ۱ "ی عام ےک
 ۱ ٠ لد زاب ممر نار نایاب
 زا اک وب اتکا مطا اک رتل ا یہا اےک نانا حر"

 دوم( ہال کل وقالع لیوا کان ےک بری ےہ کادو را مامت یک
 سم ںی رال ناز لا ےک یخ السا. ںی تون ماکت ای ای انک
 روا لوط ال تاصضنا ا که ور کالع تسرزاددرازہہد یوچا

 لکتن م نکس A ےل الا ہلماحم نوک ولے ڈر ورک كانا

 رم اس لود تیلور ال ارم نزاع نط کر سد 2 ۰ ۰ رس



۲۹ 

 و دوو

 :ں تھک ب اکا یا النا نا ام یری رو
 ناک ےن اق یہ فالس ےہ ووم بسمو قالات ۔.

 ےب )کس تان کرو درگ ره
 "تور کت ساب ابا مور ےہ ف سلف ںی نرو ویڈ رور

 ۱ :یی ھی
 تیر یئالساکں و رکن حکو ا ترک پلک یا ںی”
 ۱ “یی رھے ےک روب n روو لو او

 کا انا کیف اکا
 4 ۳ هو بقا بلوک کت بب السان”

 "علم تیل را ارگ بس

 ۱ کاری
 ےن ایلام تیوب ہرا اکو ات جوم تیار لالس ۳

 وذ ورايت السرو تہب السا کرک
 _ “ںؤدید لوض ام فاست وک بنت لا

 ترد ےک( الساےت تخ بال دولت زنا رنج
 کرک رک ئاح تابولعم یے راے ڑی لاا

 زابل سو نت کرکے تک ازان تہہ تابا نرم

 شی تر مالساے ا خرکے اظ تاب بنای ظناک
 ہد کے ےہ اچ ل وبا لا گران بیا سس بے الا یم کی کرم
 اتو ور ےک لوکل ناز عا برد ایکو کک انک ےس تاک ہین ا
 اد بلے تیپ السا ےک دا ایل نا ےس تپل ارس له ےس رج

 ناک ن2 ارور شے لی یورپ نکے ین 7 0 روبات او



۷۸۰ 
 اکسل

 ہی اےک ییا ے لا سیفٹی وا کت فرین اکت نا"
 یب کا لیس اکا هدایز ص2. ےس ںوٹکارووابےک وپ

 “ےگں وہ
 گن نا تنبلی نف انے ال ل ارور ےک اش

 یکی یت السال کوبا, الع ات ذات ید ردا فایر
 بیت تیر ہدنز کور یارک سے ردا اڑی انک ف ارح کت ایف
 که زنم ےس اا کت فری کد ازدا ےک 4 مل متر اسے

 ۱ ۔ےہ ای لاج ید گز ات ےس ا لز خا نوا ہو

 ےس ر و



1 
۱ 

 تاج یخ"

 ںیم ب اے لورم تالاع ےک اما
 کس[ نا و مو ناگ تمام کیا

 ےک هر ربا کر ؟م 9د ہدروا و 9 اکیا
 ۔ےکوہ ےک مس لاق کت سبب هد کو یکم لابی ترب
 سینما یار تن لا کافر یلایخ م اغ
 اک اےک مالسا بج ےک تقو ا کت وو کدام

 مووا ایما سد صاف نایمرد ےل زور روا اھو رکی لڑی بج انا مم ناھن ۱
 رن ےک ےب وز نا کوک کب یا لا کک ے اہے ر ےر ھو
 ٠ ۱ گا

 ۱ : ںی باب ا اد ےک لا
 جاسک تعحاضو یرپرکت ای ی السا ڈار ما رز ا

 ` ` شو ٹانک لارا
 ا کت کام ٹپ ثلا حط ساک لام وناعم متا اقع ئالسا ٢

 نو یو یت یڑ تب کویت ده ار تافاخو ماد
 ناز یک رکے ںی رح عا نکل وس ےک ووتو اردا تدابع یک
 2 لک کے اتے



AY 

yu 
 سرد بلور الور ہد ےل اب رگ الورص

 ںااخ ترول ایس ا نور وا ل ایل اروا یرادساپ یکی نادر کرد کل کد لرد ےک ند شا ان ۔ ےہ اھ ہی رہا زر ردا )ارد ا تم. که ےک لا
 با

AECL 
۱ 

 شل ناونخ اکتیو یک ق وقح اور ما ک
 و تاب ا۶ کن رو اور ابی لاو رک تاباور روا لرد تازا

۱ 
 ۔ے اج ای ان یلرذ اکا ٹپ ہدرپ یک

 تایر اپ لوک ارکان احاکک ما عاد نی تروس بب
  VAاکں ورارذم

 ظر اکیا ہدرونب رٹ لال: تب روک جج
2 7 

 0ا ےک
 کے لالا سالمين : ۱

 ۔ے س ںدد ےک نارگیل دمو ھا بام تکی کیجانب تام کمایا یک شکم کي ےل لا

1 ۱ 7 
  5دلا 0

 لمس تاز نیر کروا ےس یرادافو کرام ےس ظن ریپ دیدہ وا حرم کی یک لما کل ادت روع
7 

 ۱ ےہ اھ ترم ےس “ےس راکشاکت لاپ دد کے نیب کف کل بام یک

 عباس کیا لب که ان لا اک وز کرک تالار

۲ 7 



FAY 

 گر خرو رار ل کیار کا  ZEزال کس اروا ا اوری ها

 رہ اظ یب ےک نکہ دنزوکم کرد ا تیر تک فٹ نکا و کت
 ۔ ےہ اپ تقود تب

 اناب اح ےک لو ها بان کانال واو لغو ارت نیک
 - بقا کم

02,27 
 کس ٹوک لاک ادارا ےاوبک- قت ےش تنم تیم مش
 ےنللماگے ضراےتتطلمعہلب تم تان مع
 ۱ تب ب ۔ںیلکر کم

 . و رب کن ی رر ھت یں و یا تیک( زن که
 دوز وترد دک اک عامل: یکے س یک حر ایا ےن
 ار ایس اناج اوره مقید ر داانا ایر ارا ےس ا کیا یز نسخ
 نو کن بک لا قربان ور لاو سل
 ںی امس یہا کر ےس الپ تے اچانک ل اھ کلم ان اروا پک
 رز ےک ںوم اکے ل اد و امار ايام نا کیو رک
 لول و پالس ارد هی اچ نر گے کل صد اتو لطم
 5و هد اما
 )مت 4+ 2

 . قوب ی نیا سیما یل
0 

 باع ےہدلب ات یکے _اینو ایپ ان اے تققاوانےھ ند ںیم لم
 ےہ ی عکس ید یر انی یا ےہ لوک اےس نا

 مو کت یف قند اٹ کش یک لم رک المد ںیم ینا سا ڈو



 تر

 یل وعیک تن ہوا ےب بو لذط شرت عا تاج ےک اند ہد کس
 سن مز کل خو نزاع ٹرک

 ے یلدا کم انہ نپل هد بدل پ فود ورا
 نزار کال از ا اسکار رئارددزاع
 وک لب

 هیچ ام کن ورک لر لاو لک ےس نشیزروا لاو ےنوہ لزا ےس تاساع |

 ۱ 1-0 لوو زت کرا کت رحمو عو تم

 ۱ س ۱ ےن بالی ت فروم. بسط تہب پاک گل اے قا
 گے اج ہر کو لی جت سیا تحد کیلا لاف ےس ین هایپر ۱

 کیه ےس یمدنلب کرد تالغا رب کس ےن ات کل
 گرما دا نور بج اگے ہ تنو کاخ اک نام ع

 یہ کت یے اچ ےک لب وخ اےک ای رپ کش لار دا تر اس

 اتے اہ اپ سالسا تاجر ےک ساروا کرت کہی نرو ےہ کا
 ۱ یی اج متی اسیر ترم

 ردا ےرھ سر وووآ اگے ا جہ ب ایم اک رب لوصح ےک قم لاو بج

 ۔کےاہوہ لک ےل چ ناسی پتر ی
 ؟ سیکل صامر صقر
 ےک اپ سلیمان اظن راورکو قالغا لب

1 
٦ 

 ۱ هر فید بیژن گهر وا هی مے هدم راہز ےن سام ایم

 ونک ات الاع ےک سوا لوح ام اس ےک

 ود گندا تین خا لاک ت رکے ا
1 
1 

 أ
i 

 ا

8 



۳۸۸2 

 روا ےہ انگل دات حط یا انا قلا
 ۱ ٠ ےب یا لح ااکت تر یدازآ

 غو ںز اک یر ظهر تنفس لو ا بجر او رکو ن الغا

 ےہ سس فر ےہ ید 7578
 ایل لاشاے ماتا سس دکل اد لا کک بجے وہ یں اد مٹر
 بز اهن اض اکر ادرک قارغا جریانات از ہو جا
 . نگو بم تان اکمل کز

 ناار اتے ںی انا ءا هام با ریش تا

 ےپ ےک اتار الوند یہ نموده
 ۰ ہو تسد (ہ۸۷۔ںشارسا ینسہد

 بلا ج یر رپ اکر اض یہ ےک نما نانا ت لن نقش
 سلوک ایک جد ؟ اکر ات ب ںی راپی نک لکی ید بیک
 ہر لیا ےہ ا وک ےن اپ سکے ںی ناپ طا رک
 ۔ے یک یگ ا ایگ احاد نایاب لر ےس

 ا اا کک نیا کا مت او

 5 ..گببلانپابع فیل
 ورک لے اصدار ا یار وجر ںیم الج ضرور نانا

 ی وتی ال د طی اں ےہ روتا ےل میز ےس لوٹزر امج
 ۔ےلام کک

 لوا رگ ایر کوہ ل وی یک کت انارو ئا الخ
 ددد زا لیمو ےس یو یکی تیس یت کا تریع
 ےہ لاج لب نا رس قرار رک جنب
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 007 رخ یم یکدر اے یارک یم وفو رو یب کک ینا
 ےن اج ہد داپ 1 وو ارگ الا ےہ ا اب نفی حام ردا

 رکا ویرون مک نت ہی ال تماس لا م لا کم
 ۱۹ ما ےر ید د ہد سکس لا
 ٠ نوری اجک ارد الت نا اب تانا کد ا ا ٦ لب نور اطود ساکن سر فال یکن و
 اڑ دورہ ےک لاا وو ےہ گی اح اند ےن ترطن نانا یکی

 نش کز پل هی ےن اصح ناو ےھسا ےس ار زکر ی د اهن

 ٠ داشاورکک نار ےکا رپ فردا تاو نزد اب توز کک
: 27 ۰ ۳ 27 ۱ : 

 ار تردد اکو و این ےس یدنزدوخ سیہ ادا ےئاج کب لان ی تاناحجرو
 لس لا قی ار نرو ہذا یے اد

 ٠ افر سکے کس هو کل انش امت وج و بج
 نرو ویک کسر کیا کیاےکرادرکو الا هست

 ر  .تباتپاپی اطودعاو ار دا یاس
 ےب 2 عر دا راک رم مر هی ےک چو را



 مچ ھم

 یورنز ابہش فی رطخر ٹکاڈ

 ھنلارپگوپا



 @ مع

 پے ۲
 يه 2 ۱

۱ 1 

 ات زا

 مودےسح

 یر یر ص ں و غ٦ رخ آف صن ےک یری یر ص ی ج ںیم سو

 ن lep رکنی رقیق ح اصرواروپڑ کا ےک

 ۔ے یا کتان اخ کتاب دی یھی “سو یگ کن اروا

 یالصا نت دلاءاض

۳ 
 3دب ؤن سس ی سہ ےہ ےک ےہ

 یاب, حب ^ گا


